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Eșecul și abandonul școlar 

 

Prof. Înv. Primar. Abălașei Marina- Natalia                                                
Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” 

 

Instituţia reprezentativă a sistemului de învăţământ este şcoala. Alături de celelalte tipuri de 
instituţii, şcoala a fost creată de societate pentru a-i sluji interesele. Ea reprezintă factorul principal 
pentru formarea tinerei generaţii în concordanţă cu cerinţele societăţii, fiind şi un factor de progres 
social. Prin funcţiile pe care la îndeplineşte, şcoala reproduce, într-o mai mare sau mai mică măsură,  
însuşirile societăţii dintr-o etapă istorică. Învăţământul primar sau elementar s-a bucurat 
dintotdeauna de o atenţie deosebită din partea administratorilor de şcoală şi mai ales din partea 
psihologilor. În ultimele decenii societatea a suferit transformări sub imboldul ştiinţei şi a tehnicii 
impunând un ritm alert de asimilare a cunoştinţelor. Societatea contemporană, cu toate fenomenele 
şi manifestările ei, amplifică şi intensifică „solicitările obiective” ce se exercită asupra copilului prin 
intermediul educaţiei. În acest context, problema succesului şi insuccesului şcolar se impune cu tot 
mai multă acuitate. Întrebarea de ce unii elevi reuşesc să facă faţă acestor solicitări iar unii nu, 
respectiv de ce unii gustă din cupa succeselor, iar alţii din cea a insucceselor, polarizează tot mai 
mult preocupările pedagogiei contemporane. Şcoala poate fi privită ca şi o minisocietate unde tot 
timpul se produc diferite interacţiuni între cei ce participă la procesul educativ. Fiecare elev are 
personalitatea sa, ritmul propriu de adaptare şi de acţiune. Datorită acestor particularităţi se pot 
stabili unele diferenţe între elevi ; dar cum fiecare se adaptează diferit unor situaţii pot apărea cazuri 
în care subiectul îşi face acomodarea mai greu, sau pe parcursul şcolarităţii apar unele probleme de 
adaptare. 

Situaţia de eşec şcolar și abandon se explică prin dificultăţi de adaptare, tulburări afective, 
tulburări de comportament, o întârziere în asimilarea cunoştinţelor sau o lipsă de cunoştinţe. 
Prevenirea şi combaterea eşecului şcolar presupune cunoaşterea formei concrete  de manifestare şi a 
cauzelor specifice care  l-au generat. Chiar şi în cazul unui eşec ce cuprinde mai mulţi subiecţi 
diagnoza fenomenului implică identificarea situaţiilor şi a aspectelor care constituie sursa acestuia, 
cu referire la concordanţa conţinutului instruirii, cu capacităţile de învăţare ale elevilor în cauză, la 
condiţiile de organizare a activităţii şcolare, metode şi mijloace folosite.Exemplele sau încercările 
de a defini eşecul şcolar arată relativitatea noţiunii în funcţie de sistemul şcolar. Într-adevăr, 
conform tradiţiei educative, exigenţele programelor, modurile de orientare şi evaluare, norma 
implicită sau explicită a reuşitei, variază. Drept consecinţă, abaterea de la această normă, 
reprezentată de eşec, ia forme diferite. În majoritatea statelor, aceste două noţiuni se întrepătrund  
generând concluzia că eşecul şcolar reprezintă incapacitatea sistemului educativ de a ajunge la 
egalitatea şanselor, în ciuda efortului întreprins în acest sens. El mai înseamnă şi dificultatea de a 
îmbina aspiraţia unei educaţii de calitate cu un nivel de instruire suficient pentru fiecare, asigurând 
tuturor participarea la viaţa socială.  Eşecul şcolar trebuie privit şi înţeles din dublă perspectivă: cea 
a factorilor educativi care apreciază eşecul ca pe un rabat de la exigenţele şi normele şcolare, aşa 
cum sunt ele stipulate în programele şi legislaţia şcolară, şi cea a elevului care vine cu o anumită 
determinare, motivare în activitate şi cu criterii individuale de raportare la sarcini.  

Teoretic, eşecul şcolar se defineşte cu uşurinţă fiind o situaţie în care nu a fost atins obiectivul 
educativ. Eşecul şcolar corespunde unor realităţi diverse, în funcţie de sistemele de învăţământ. Este 
de exemplu imposibil să se asimileze eşecul şcolar cu repetenţia. Pe de o parte aceasta este 
desfiinţată în multe sisteme educative, pe de altă parte, în ţările în care se mai practică, ea ar putea 
corespunde unor nivele de competenţă extrem de variate. În unele ţări repetenţia este considerată ca 
procedeu pedagogic adecvat elevilor în dificultate, în altele, trecerea clasei este facilă. Ineficientă, 
repetenţia este adesea rezultatul unei decizii subiective a profesorului. Repetenţia afectează 
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încrederea pe care o are elevul în capacitatea sa de învăţare, fiind   purtătoarea unei  evaluări 
negative care afectează persoana. Prejudiciul este cu atât mai grav cu cât profesorii, părinţii şi 
colegii impută problemele  şcolare capacităţilor intelectuale ale elevului. Pe scurt, copilul învaţă să-
şi interpreteze dificultăţile nu ca obstacole de depăşit, ci ca însăşi dovada inaptitudinii sale. 
Fatalismul şi renunţarea sunt rezultatele acestui proces. Se poate concluziona că repetenţia este cel 
mai adesea dăunătoare pentru  dezvoltarea copilului. 

Eşecul şcolar este un proces care se desfăşoară în patru faze: 

*în prima fază elevul apare nemulţumit de şcoală pentru că nu înţelege lecţiile şi nu poate 
rezolva temele şcolare; ca urmare, apar primele goluri în cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, precum 
şi complexele de inferioritate, observând că ceilalţi colegi reuşesc mai bine decât el; 

*faza a doua se caracterizează prin apariţia unor lipsuri grave în cunoştinţe şi incapacitatea 
elevului de a realiza independent sarcinile şcolare; 

*în faza a treia apar note nesatisfăcătoare urmate de corigenţe; profesorii încearcă unele măsuri, 
dar de cele mai multe ori, fără să cunoască adevăratele cauze. Elevul manifestă uneori rezistenţă sau 
revoltă, alteori face dezordine în clasă sau devine neliniştit. 

*faza a patra este faza nepromovării clasei, ca urmare a eşecului încercărilor şcolii sau familiei 
de a înlătura insuccesul şcolar al elevului. În unele cazuri, ca urmare a unor deficienţe în metodele 
folosite de şcoală sau familie, elevul poate merge în continuare pe o cale greşită, fiind greu de 
recuperat (fugă de la şcoală, vagabondaj, refuzul de a învăţa, abandonarea şcolii).Pentru eliminarea 
efectelor negative ale eşecului şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care l-au produs. 

Fiecare caz de eşec şcolar are o istorie proprie, care evidenţiază faptul că inadaptarea şcolară nu 
poate fi redusă la un singur factor cauzal. Elevul nu devine inadaptat doar pentru că este „neatent” 
sau „uituc”, ori „leneş” sau „lent” cum se spune uneori. Examinarea cazurilor de inadaptare şcolară 
dezvăluie o constatare cu valoare metodologică generală, în conformitate cu care orice efect are la 
bază mai multe cauze, care, la rândul lor, pot determina mai multe consecinţe.  

Acţiunile instructiv-educative reuşite sunt acele condiţii pedagogice care asigură succesul şcolar 
al elevului. Transformând în mod real şi în sensul dorit personalitatea şcolarului, învăţătorul îl  ajută 
să devină  capabil să rezolve probleme şi să realizeze sarcinile şcolare la nivelul cerinţelor 
instructiv-educative.  
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN VIAȚA ȘCOLII,                                         
CONDIȚIE A SUCCESULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR 

 
 

Prof. înv. prim. Achim Doina- Şcoala Nr. 24, Bucureşti 
 

 
Părinții sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea acestuia în mediul familial. 

Părinților le revine rolul esențial în creșterea copiilor, asigurându-le nu numai existența materială, 
cât și un climat familial afectiv și moral. 

Împreună cu părinții, școala își are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a 
copilului. 

Sunt situații în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor 
primare (hrană, îmbrăcăminte, locuință, cheltuieli zilnice, etc), ignorând importanța unei comunicări 
afective. 

 
Evoluția relației familie-școală 
Etapa școlii autosuficiente: școala este considerată o instituție închisă, care nu influențeaza 

mediul familial și nu se lasă influențată de el; 
Etapa de incertitudine profesională: profesorii încep să recunoască influența factorilor familiali 

asupra rezultatelor școlare, dar părinții continuă să creadă că școala este autosuficientă;  acuzarea 
familiei pentru proastele rezultate școlare; 

Etapa de dezvoltare a încrederii mutuale: părinții și profesorii descoperă împreună  încrederea 
unora față de alții; relația cu familiile este din ce în ce mai încurajată de școală; consiliul școlar 
include reprezentanți ai (asociațiilor) părinților, cu rol decizional în toate problemele educaționale; 
organizațiile de părinți sunt acceptate și încurajate în activitatea școlară. 

Colaborarea școală-părinți -Context social 
Implicarea familiei este o parte importantă pentru calitatea educaţiei, pentru un mediu sigur de 

învăţare şi de achiziţii ale elevilor.  
 Toţi părinţii doresc cea mai bună educaţie pentru copiii lor. 
  Majoritatea părinţilor vor să se implice mai mult în educaţia copiilor lor , dar mulţi nu ştiu 

cum să procedeze. 
  Majoritatea cadrelor didactice simt că implicarea părinţilor este o parte vitală a succeselor, 

dar mulţi nu ştiu cum să-i implice pe aceştia. 
Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este un drept şi o responsabilitate fundamentală.  
Implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor reprezintă un drept recunoscut, atât la nivel naţional 

cât şi internaţional. 
Părinţii nu au doar dreptul de a participa în mod autonom şi responsabil la viaţa şcolii în care 

învaţă copiii lor, ci au chiar datoria de a o face, după propriile posibilităţi şi competenţe. 
Dreptul de participare implică obligaţii juridice din partea instituţiilor şcolare, astfel încât dacă nu le 
permit părinţilor să şi-l exercite, acestea încalcă un drept fundamental, recunoscut de către 
majoritatea constituţiilor naţionale. 

Legătura permanentă şi organizată care ar trebui să existe între familie şi şcoală rămâne 
nesatisfăcătoare şi se rezumă în general la contacte sporadice între părinţi şi diriginţi.  

De multe ori, părinţii nu cunosc cu exactitate situaţia şcolară a copiilor lor, îndeplinind rolul de 
„spectatori indiferenţi” la evoluţia nesatisfăcătoare a propriilor lor copii.  

Orice sistem de educaţie, oricât ar fi el de bine întocmit, rămâne neputincios dacă se izbeşte de 
indiferenţa sau opoziţia părinţilor.  

Autoritatea părinţilor şi a şcolii reprezintă o garanţie împotriva a numeroase plăgi sociale care ar 
putea afecta educaţia şi sănătatea copiilor: stresul, delicvenţa juvenilă, insuccesele şcolare.  

Sociologii au dezbǎtut îndelung tiparul comportamental al părinţilor. Au observat diferenţele 
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existente.  
Fiecare are o particularitate specifică care îşi pune amprenta în mod unic asupra copilului său . 
Calitatea învăţării decurge din activitatea în comun, în mod real şi coordonat, a tuturor agenţilor 

care formează comunitatea educativă. Anumite probleme apar în momentul în care unii dintre aceşti 
actori nu se implică suficient. De aceea, este important ca părinţii să cunoască toate mecanismele şi 
măsurile adoptate la nivelul procesului instructiv-educativ, pentru a face efectivă participarea 
familiilor la educaţia copiilor lor. 

Implicarea părinților în calitate de parteneri în educarea copiilor, alături de școală 
Comunicarea constantă, continuă cu părinţii, pe parcursul anului şcolar, pe teme ca: regulile 

clasei, aşteptările, scopurile îi implică pe aceştia în procesul educaţional. 
Părinţii sunt informaţi la şedinţele lunare sau în scris în legătură cu acele concepte care sunt de 

predat, ce trebuie aprofundat, consolidat acasă, tipurile de acţiuni la care pot colabora părinţii în 
perioada următoare. 

Comunicarea dintre părinţi şi cadre didactice  vizează, dar nu se limitează la situaţia şcolară, 
politica şcolii în ceea ce priveşte elevii, proceduri, activităţi comunitare, opţiuni educaţionale, 
modalităţi în care familia poate ajuta şcoala… 

O modalitate modernă de comunicare, ce poate veni în ajutorul părinţilor foarte ocupaţi, poate fi 
comunicarea prin intermediul e-mail-ului . 

Conform unui studiu pe tema comunicării dintre familie şi şcoală, s-a constatat că este bine ca 
părinţii să fie înştiinţaţi şi când copilul are o performanţă notabilă. Astfel, familia are oportunitatea 
de a privi mai încrezătoare informaţiile despre şcolar şi, în urma unei astfel de abordări, este mai 
receptivă la sugestiile cadrelor didactice. 

„Părinţii trebuie să se implice ca profesori, elevi, susţinători şi avocaţi ai copiilor lor.” (Bonnie 
McReynolds) 

 
Obstacole în calea relaţiei scoală- familie 
 Reproșurile aduse părinților:  
 apatia (nu vin la reuniuni anunțate); 
 lipsa de responsabilitate (așteaptă inițiativa profesorilor);  
 timiditate (lipsa de încredere în sine);  
 participare cu ingerințe (critică cu impertinență școala); 
 preocupări excesive (exclusive) pentru randamentul școlar (notele copilului); 
 rolul parental rău definit (nu înțeleg corect funcțiile și rolurile în educația copilului);  
 contacte limitate cu școala (numai în situații excepționale, de criză în comportarea 

copilului);  
 conservatorism (reacții negative la idei noi) 
 
 Reproșurile aduse profesorilor :  
 dificultăți în a stabili relația cu adulții (tratează părinții ca pe copii și nu ca parteneri în 

educația copilului, decizând autoritar la reuniunile cu părinții);  
 definirea imprecisă a rolului de profesor (oscilează între autonomia tradițională și 

perspectivele noi ale parteneriatului);  
 lipsa pregătirii acestora privind relația școală-familie.  
 

BIBLIOGRAFIE: 
-Cerghit, I; Vlăsceanu, L. – Curs de pedagogie; Tipografia Univ.  Bucureşti, 1988; 
-Iucu, R. – Instruirea şcolară; Ed. Polirom, Iaşi, 2002; 
-Manolescu, M. – Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi practică. Ed. Credis a 

Univ. Bucureşti, 2004; 
-Păun, E; Potolea, D. – Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Ed. Polirom, Iaşi,  

2002; 
-www.didactic.ro 
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SOLUȚII PENTRU ABANDONUL ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar ACRISTINEI NADIA DANIELA                                          
Școala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamț 

 

Abandonul şcolar este prezent azi în 40% din unităţile de învăţământ din mediul rural, cele mai 
multe cazuri fiind înregistrate în licee. În ceea ce priveşte absenteismul de la ore, acesta apare cel 
mai des tot în învăţământul liceal. 

În ceea ce priveşte provenienţa elevilor din familii dezavantajate economic, două treimi (62,6%) 
din unităţile de învăţământ au elevi cu dosar de bursă socială, elevi instituţionalizaţi sau elevi în 
plasament. Soluții trebuie sa fie aplicate pentru a remedia situatia! 

Înțelegerea cauzelor principale 
Pentru a combate fenomenul este necesară, în primul rând, înțelegerea cauzelor. Pe lângă cele 

de ordin social (situația economică, modelul oferit de părinți si dezorganizarea familiei, lipsa unui 
loc de munca) și de ordin psihologic (motivația scăzută, lipsa de interes, anxietatea, pasivitatea), 
cauzele psihopedagogice joacă un rol extrem de important. Acestea din urmă pot fi transformate în 
oportunități de dezvoltare și de îmbunătățire a sistemului actual de învățământ. Date fiind cauzele 
prezentate mai sus, este necesară aplicarea unei metodologii diferite față de cea clasică, folosită în 
majoritatea școlilor. Cadrele didactice trebuie să se concentreze mai puțin pe predarea propriu-zisă 
si mai mult pe stimularea inițiativei și participării elevilor. 

Apelarea la stiluri diferite de învățare 
Școlile tradiționale prezintă materia dintr-o perspectivă rigidă, axată pe citire și memorare a 

informațiilor. Specialiștii în educație propun o metodă actuală, care implică folosirea diferitelor 
stiluri de învățare, pentru a stimula și pentru a trezi interesul copiilor. De exemplu, metoda vizuală 
ar putea fi pusă în aplicare cu ușurința, profesorul folosind o tablă magnetică pentru a expune 
lecțiile prin scheme, desene, culori și grafice. Astfel, cei mici pot înțelege cu usurință concepte 
complexe și abstracte, cu ajutorul unei expuneri simple și interactive. 

Lecțiile interactive 
În prezent, modul de desfășurare a unei ore implică adesea un monolog al profesorului, la care 

elevul asistă, apoi își efectuează temele, pe baza cunoștintelor reținute în clasă. De cele mai multe 
ori, acest proces face ca elevii să ramână pasivi și dezinteresați, făcând doar strictul necesar, pentru 
a obține o notă satisfacătoare. 

În schimb, lecțiile pe bază de proiecte individuale sau de grup permit copiilor să vină cu 
propriile idei și să prezinte informația într-un mod plăcut pentru ei. De exemplu, un flipchart, pe 
care elevii să creeze prezentări originale, poate fi o soluție eficientă. Astfel, elevii pot alege singuri 
modul în care își structurează datele, în acest mod învățând și implicându-se într-o măsură mult mai 
mare. 

Toate sălile de clasă ar trebui să fie dotate cu videoproiector care poate avea utilități diverse și 
foarte plăcute elevilor. Astfel copiii pot viziona materiale informative, educative care să ușureze 
înțelegerea conținuturilor predate. Un cântecel însoțit și de imagini va avea un impact mai puternic 
asupra școlarului mic, el îl va învăța mai rapid și cu multă plăcere. În plus, stima de sine crește, iar 
elevul se va implica tot mai mult în diverse activități de învățare. 

De asemenea, feedback-ul constructiv este un element obligatoriu, care le dă elevilor 
posibilitatea de a se autoevalua, corecta și a se dezvolta armonios, fiind ambiționați să acumuleze 
cât mai multe informații și abilități. 

Încurajarea elevilor pentru a pune teoria în practică 
Aceasta poate fi o metodă excelentă de a stimula interesul elevilor și de a-i face pe aceștia să 

preia procesul de învățare și în propriile mâini. De exemplu, instituțiile școlare pot investi mai mult 
laboratoare de biologie, informatică, fizică unde copiii pot experimenta, în instrumente muzicale, 
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destinate orelor de muzică etc. În acest fel, tinerii vor avea o activitate concretă, interesantă și 
placută, care îi va determina să studieze mai mult și să înțeleagă mai bine noțiunile teoretice. 

Încurajarea elevilor spre implicare 
Profesorii pot solicita exemple personale din partea copiilor, astfel integrându-i în procesul de 

învățare și oferindu-le șansa de a se simți o parte importantă a orelor. 
Acestea fiind spuse, problema acută a abandonului școlar în Romania ar putea fi diminuată 

semnificativ, prin aplicarea metodelor actuale de învățare și prin plasarea accentului pe elev și pe 
potențialul său. 

 
Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru. 

( Nicolae Iorga) 
 
 
 

 
  

 
  

  

8



STUDIUL DE SPECIALITATE 
ABANDONUL ȘCOLAR - CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE  

LA ORELE DE INFORMATICĂ 
 
 

Prof. Adam Ioana,  
Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj 

 
 
Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru viitorul societăţii. Ea are în 

acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Ca orice instituţie şi 
şcoala prezintă o serie de dificultăţi, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. Abandonul şcolar are 
consecinţe negative atât asupra tânărului care abandonează cât şi asupra societăţii.       

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 
resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale.  

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem 
aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, 
absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 
Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în 
raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii 
au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă. Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de 
abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial 
conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a 
părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte 
care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
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atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
 
Bibliografie: 
 

 Băban, A. (2001) Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj – Napoca 
 Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 
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ABANDONUL SCOLAR 
 

 
Profesor invatamant prescolar Adamescu Ana 

GPP Sanmiclaus, judetul Alba 
 
 
Abandonul scolar are o definitie legala, in relatiile  cu obligatia frecventarii scolii; in cazul 

sistemului de invatamant din tara noastra, Regulamentul elevilor specifica faptul ca frecventarea 
obligatorie a scolii inceteaza la varsta de 16 ani . Dreptul copiilor la educatie este o datorie pentru 
parinti si tutori, statul putandu-I sanctiona economic sau penal pe cei care se sustrag obligatiei 
scolare. Atunci cand statul controleaza frecventarea scolii si, abandonurile inaintea termenului legal 
al scolaritatii obligatorii sunt relative rare, fiind adesea deghizate in absenteism intens. 

Exista mai multe abordari privind acest fenomen. 
1.Abordarea psihosociala a urmarit sa demonstreze ca cei care abandoneaza scoala difera de cei 

care isi finalizeaza studiile in ceea ce priveste unul sau mai multe attribute psihosociale sau trasaturi 
de personalitate; numeroase studii de aceasta factura au investigat rolul motivatiei, inteligentei, 
imaginii de sine si agresivitatii in decizia de abandon scolar. 

2.Perspectiva interactionista interpreteaza abandonul ca pe o consecinta a interactiunii dintre 
caracteristicile individuale ale elevilor si cele ale mediului educational, in care se include ceilalti 
actori sociali (profesori, colegi) si variabile ale programelor educative. 

3.Teoria constrangerii externe afirma ca abandonul scolar nu este atat un produs al saraciei cat 
un produs al presiunii factorilor de mediu pe care individul nu il poate controla. In acesti factori, 
care au un impact deosebit asupra mentinerii elevilor in scoala, se numara factori de sanatate si 
obligatiile profesionale si familiale. 

Literatura de specialitate contemporana consemneaza doua perspective explicative ale 
abandonului scolar: 

1. Conceptia scolii dominante sau traditionale plaseaza intreaga responsabilitate a abandonului 
asupra elevilor si opereaza cu termenul “drop-out” care sugereaza dca decizia de a abandona scoala, 
independenta si definitive, ii apartine individului. Pornind de la aceasta interpretare, conceptia scolii 
dominante isi propune sa evidentieze corelatiile intre conduita de abandon, considerate o variabila 
dependenta, si comportamentul elevilor, rezultatele lor scolare, starea psihologica si parametrii 
socioculturali ai familiei, ca variabile independente. Aceasta abordare considera abandonul scolar 
un act individual, cu o semnificatie individuala sau, cel mult, semnaland unele deficiente de ordin 
educational si cultural ale socializarii primare. 

2. Cea de a doua conceptie ii vede pe cei care abandoneaza scoala ca pe niste exclusi, pornind 
de la premisa ca un mare numar de elevi sunt “expulzati” din scoala din cauza experientelor 
traumatizate de esec si de frustrare traite in mediul scolar. Termenul cu care opereaza aceasta 
abordare este “push-out” , responsabilitatea pentru abandon fiind plasata la nivelul institutiei 
scolare. Scoala, prin calitatea si natura experientelor scolare, determina elevii sa doreasca sa plece. 
Majoritatea elevilor, desi considera anumite aspecte ale vietii scolare ca fiind neplacute, raman in 
scoala avand o motivatie specifica, ce se poate exprima prin una dintre cele doua variante: 

- elevii au atins maturitatea intelectuala si afectiva care le permite sa inteleaga avantajele 
continuitatii scolii si importanta investitiei continue in propia formare pentru viitor; 

- existenta experientelor scolare pozitive si, mai ales raportul dintre acestea si aspectele 
nesatisfacatoare ale vietii scolare; o data luata decizia de a parasi scoala elevii renunta foarte greu la 
ea, bazele emotionale ale dorintei de a renunta fiind sustinute de problemele relatiilor elevului cu 
familia si cualte persoane semnificative din viata sa: colegi, profesori, prieteni. 

Atat conceptia conceptia scolii traditionale cat si teoria excluderii recunosc faptul ca o anumita 
rata a esecului, factor cauzal in abandon, exista in majoritatea scolilor si a sistemelor scolare si ca 
scoala ierarhizeaza in mod inevitabil elevii, ceea ce vine in contradictie cu bazele ei democratice. 
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Cauzele cele mai importante care duc la o situati de abandon scolar sunt: cauze economice, 
cauze socioculturale sau religioase, psihologice si pedagogice. 

1. Cauze de ordin economic 
In general rata abandonului la nivelul scolilor primare este mai scazuta in tarile cu un venit mare 

pe cap de locuitor. Statisticile arata ca in tarile cu un venit scazut un procent de aproximativ de 40% 
dintre elevii inscrisi in scoala primara abandoneaza inainte de terminarea acestui ciclu. Copiii care 
traiesc in familii sarace au sanse mai mici de a-si insusi o educatie scolara completa. Statutul 
economic corelat cu abandonul scolar, este evaluat prin variabile cum ar fi: gradul de instruire si 
educatie al parintilor, profesia tatalui, venitul familiei si nivelul de trai al acestuia. Anumite familii 
nu au resursele financiare necesare pentru a plati rechizitele scolare, taxele, transportul la scoala, 
uniforma. Alte familii isi pot permite sa plateasca scolarizarea copilului, dar aceasta presupune o 
reducere a resurselor familiale, mai ales situatii in care elevul avea inainte responsabilitati 
productive alaturi de parintii sai. Exista elevi care traiesc sentimente de frustrare legate de saracia 
lor, care se reflecta la scoala in tinuta vestimentara sau in lipsa pachetului cu mancare pentru pranz. 
Unii dintre acesti elevi isi vor defini prioritatile in viata in functie de aceasta stare de frustare si vor 
abandona scoala. O serie de studii au demonstrate ca rata cea mai mare  a conduitelor violente si a 
abandonului scolar se intalneste in scolile frecventate de copii proveniti din familii defavorizate sau 
din comunitati caracterizate prin dezorganizare sociala. 

2. Cauze de ordin social sau religios 
In aceasta categorie se include indicatorii de putere si statut social: apartenenta la clasa sociala, 

apartenenta etnica, rasiala, sexul (de exemplu unii adulti cred ca fetele nu au voie de o educatie 
aprofundata, viitorul lor reductibil la rolul casnic-matern), apartenenta la comunitati de tip rural si 
urban. Referitor la variabila sex, unele studii raporteaza o rata semnificativ mai mare a abandonului 
scolar la fete, indiferent de nivelul venitului parintilor; daca in cazul unui mediu de provenienta 
sarac abandonul mai frecvent al fetelor se explica prin participarea acestora la realizarea activitatilor 
casnice, la ingrijirea fratilor, la prestarea unor activitati aducatoare de venituri, in cazul societatilor 
dezvoltate abandonul scolar al fetelor se coreleaza cu schimbarile caracteristice pubertatii; astfel, 
interesul pentru sexul opus, finalizat in mariaje precoce sau in graviditate, atrage dupa sine 
abandonul scolar. De asemenea, copiii care provin din familii asistate social sau dependente de 
institutiile caritabile abandoneaza scoala intr-o proportie semnificativ mai mare. In ceea ce priveste 
tipul de comunitate rural sau urban, exista o rata mai mare a abandonului scolar in mediul rural. 
Acest lucru se explica prin: distanta mare dintre domiciliu si scoala, conditii inadecvate de 
transport, lipsa de flexbilitate a orarelor si structurii anului scolar, care nu tin cont de calendarul 
muncilor agricole. 

3.Cauze de ordin psihologic 
Etichetarea  ca “elev slab” si deprivarea de status reduce stima de sine a elevilor si submineaza 

incercarea lor de a-si construe o identitate sociala pozitiva. Elevii care nu au resursele necesare 
pentru a se mobilize in vederea depasirii dificultatilor vor cauta sa-si satisfaca nevoia de valorizare 
personala in afara scolii, eventual prin abandon. Etichetarea ca “ratat” sau “deviant” determina 
elevii sa adopte roluri deviante, ca raspuns la deprivarea de status. In scolile care exista clese de 
nivel pentru mentinerea in scoala a elevilor subrealizati scolar, calitatea umilitoare de membru al 
unei asemenea clase poate duce la abandonul scolar. 

4. Cauze de ordin pedagogic 
Aceste cauze vizeaza calitatea vietii scolare, relevanta metodelor si stilurilor didactice pentru 

stilurile cognitive ale elevilor, caracteristicile procedurilor de evaluare si ale orientarii scolare si 
profesionale, deschiderea scolii fata de problemele comunitatii, stilul discipliei scolare. Calitatea 
vietii scolare si a educatiei scolare influenteaza rata abandonului scolar; evidentele existente indica 
faptul ca cele mai inalte rate de abandon scolar le furnizeaza scolie segregate, scolile publice 
vocationale, scolie mari, cu clase numeroase, si scolile in care se pune un mare accent pe 
supraveghere si testare. 
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Abandonul școlar, fenomen care generează efecte negative                                    
la nivel de individ și asupra întregii societăți 

 

Prof. Adina Cical 

 

Una dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă învățământul din țara noastră este 
abandonul școlar, fenomen care generează efecte negative la nivel de individ și asupra întregii 
societăți. Motivația abandonului școlar, potrivit cercetărilor statistice în domeniu, o reprezintă, cel 
mai frecvent, situația economică precară, mediul familial dezorganizat, exodul părinților în 
străinătate și lipsa locurilor de muncă atractive pentru tineri'”, prezicează INS, într-un raport postat 
pe Facebook. 

Potrivit sursei citate, în anul școlar 2013-2014, rata abandonului școlar în învățământul primar și 
gimnazial a fost de 1,5% (1,3% în învățământul primar și 1,9% în învățământul gimnazial). Cea mai 
mare valoare a ratei abandonului s-a înregistrat în învățământul postliceal și de maiștri, de 7,9%. În 
cadrul învățământului liceal și profesional, în anul școlar 2013/2014 rata abandonului a fost de 
2,9%. Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, în momentul de faţă suntem pe locul 
trei în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a şcolii. Conform aceluiaşi organism european, 
18,9% dintre tinerii români din intervalul de vârstă cuprins între 18 şi 24 de ani renunţă la studii. La 
nivelul Uniunii Europene, suntem depăşiţi doar de Spania, cu un procent al abandonului şcolar de 
20,3%, şi de Malta, cu 20,1%.Din punct de vedere al sexelor, deţinem o altă tristă supremaţie: 
18,3% dintre fetele rom@nce abandonează şcoala, procentul fiind semnificativ mai mare decât cele 
înregistrate în Spania sau în Bulgaria, ţara în curtea căreia ne uităm obsesiv atunci când vine vorba 
despre studii şi statistici europene sau mondiale. 

România se află pe locul al treilea în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte abandonul şcolar, 
relevă cele mai noi date EUROSTAT.Ţările cu cele mai mari rate ale abandonului şcolar 
înregistrate anul trecut au fost: Malta, cu 19,6 la sută, Spania cu 19 procente şi România cu 18,5 la 
sută. La polul opus se află Croaţia, Lituania şi Slovenia. 

Potrivit Departamentului Comisiei Europene de Statistică, în ultimii 10 ani, numărul celor care 
renunţă la şcoală a scăzut în toate statele membre, pentru care există date disponibile. Excepţie fac 
Cehia, România şi Slovacia, unde acesta a crescut. La nivelul Uniunii Europene, ponderea celor 
care au abandonat anticipat şcoala a scăzut de la 17% în 2002 la 10,7% în 2016. Ţinta pentru 2020 
este reducerea ratei abandonului şcolar în UE, sub pragul de 10%. 

Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la   
nivelul întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în Bulgaria, este de scădere. La fel de 
grav este faptul că un procent important din aceşti tineri nu doresc să intre în câmpul muncii după 
abandonarea studiilor. 

Laptele, cornul şi microbuzul nu rezolvă problema abandonului şcolar 
Suntem incapabili să construim strategii reale de prevenire a abandonului şcolar – fie din 
nepricepere, fie din lipsă de fonduri –, iar statul priveşte cu o superbă indiferenţă distrugerea a 
generaţii şi generaţii de viitori cetăţeni ai acestei ţări. Şi toate acestea, în condiţiile în care aproape 
toate guvernele României de după 1989 (cel puţin ultimele trei, în mod explicit) au susţinut că 
educaţia este o prioritate naţională. Doar cu cornul, laptele şi microbuzul nu se poate însă face 

13



educaţie şi nici nu poate scădea rata de abandon şcolar, cu atât mai mult cu cât în multe zone din 
ţară, microbuzele nici măcar nu există, iar programul laptele şi cornul a pus deseori în pericol vieţile 
a mii de copii din întreaga ţară. 

Conform statisticilor UE, aproximativ şase milioane de tineri renunţă anual la şcoală Acest 
flagel fusese eradicat. Sistemul depunea eforturi susţinute înainte de 1989 pentru aducerea la şcoală 
a fiecărui copil. Astăzi ne confruntăm din nou cu el. În fiecare an, datele statistice scot la iveală 
acest adevăr: abandonul şcolar se menţine la cote ridicate, cu tendinţă de creştere. 

Cauzele sunt dintre cele mai diverse. Printre ele se numără lipsa de atractivitate faţă de ceea ce 
se numeşte învăţământ tradiţional. Tinerii vor altceva şi, în general, vor să ardă etape, considerând 
că se pot realiza mai repede fără studii. Şi în UE, printre cauzele principale se numără sărăcia, lipsa 
de educaţie a mediului în care cresc şi se dezvoltă copiii, dar şi anumite cutume ale unor minorităţi 
etnice sau de orice alt tip. Am enumerat doar câteva dintre motivele care stau la baza îndepărtării de 
şcoală. 

Educaţia are nevoie de cei 6% din PIB 

Şi în ţara noastră există programe menite să apropie de şcoală tinerii cu risc ridicat de abandon 
şcolar. Bune intenţii există şi la nivel de inspectorate şcolare şi de unităţi de învăţământ şi de 
diverse ong-uri şi organizaţii. Numai cu bune intenţii aplicate pe ici, pe colo nu se poate face însă 
nimic. Vom asista în continuare neputincioşi cum din ce în ce mai mulţi tineri părăsesc şcoala. E 
nevoie de bani, finanţarea fiind esenţială pentru punerea în aplicare a unor politici coerente în acest 
sens. E nevoie de bani şi pentru rezolvarea gravei probleme a sărăciei extreme existente în multe 
zone din ţară, e nevoie de eliminarea analfabetismului, pentru ca oamenii să înţeleagă cât de 
importantă este educaţia în societatea contemporană. Dar pentru asta avem nevoie de bani. Iar banii 
lipsesc şi vor lipsi în continuare, aşa cum se preconizează, atâta timp cât politica românească va 
exclude din preocupările ei educaţia acestui popor, atâta timp cât educaţia nu va primi cei 6% din 
PIB.  
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                                
Cauze și modalități de prevenire 

 

prof. Adrian BOT 

 

„Dacă ai impresia că educația este scumpă atunci încearcă să vezi cum e ignoranța.”  
Andy McIntyre 

 

Toate guvernările de după 1998 și-au propus ca Educația să fie prioritate națională; după mai 
mult de un sfert de veac de „reformă” ceea ce putem constată este: „debusolare, cadre didactice 
resemnate, elevi și studenți demotivați, un sistem plin de autoflatări, dar străin de creație, o 
birocrație înfloritoare, preferința pentru învățare în afara țării, impactul redus al cercetării științifice 
asupra societății, înțelegerea plină de clișee a lumii din jur” (A. Marga, 2017). 

Există în limbajul de specialitate o diferenţiere între expresiile „părăsire timpurie a şcolii” și 
„abandonul şcolar”. „Părăsirea timpurie a şcolii” definește renunţarea la toate formele de educaţie şi 
formare profesională înainte de finalizarea învăţământului secundar superior sau a învățământul 
profesional pe când „abandonul şcolar” este definit cu un sens mai restrâns și se referă la 
întreruperea unui curs în desfăşurare în învăţământul general sau profesional şi de formare.  

Chiar dacă abandonul şcolar nu este un efect unic și direct al „reformei educației”, el fiind mai 
degrabă rezultanta mai multor cauze, acesta este atât o problemă individuală, cât şi una a întregii 
societăţi având, pe termen lung, efecte negative asupra dezvoltării sociale şi creşterii economice. 
Există multe motive pentru care unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor, motive 
care se pot clasifica după criterii intrinseci sistemului de învățământ (legislație, curricula, calitatea 
corpului profesoral, infrastructura etc.), extrinseci acestuia (socioeconomici, socioculturali) și 
factori care țin de condiția ineternă a elevului (biologici, psihologici). 

Nu ne-am propunem o ierarhizarea a cauzelor abandonului școlar dar nu putem să nu constatăm 
faptul că aceste cauze, datorită interdependenței, se constituie într-un cerc vicios: învățământ 
neperformant - competențe profesionale nesatisfăcătoare - performanţe economice slabe - P.I.B. 
insuficient - învățământ neperformant. Cauzele învățământului neperformant nu rezidă doar din 
procentul scăzut din P.I.B.-ului, dar, atunci când un domeniu de activitate este subfinanțat, 
intenţionat sau nu (?!), acesta este condamnat la mediocritate iar produsele lui sunt neperformante. 

Dintre factori principali favorizanți ai abandonului, fără a avea pretenția de-a fi exhaustivi, 
menționăm:   

1. Dificultăţile materiale ale familiilor, mai ales în cazul familiilor numeroase, dezorganizate, 
lipsite de resurse materiale și financiare, care resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe câmp, 
fie în gospodărie).  

2. Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa 
în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

3. Lipsa de perspectivă în ceea ce privește angajarea pe piaţa muncii conform studiilor absolvite. 
Specializările unor unități școlare, fie ele teoretice sau profesionale, nu sunt în concordanță cu 
specializările solicitate de piaţa muncii.  

4. Pe fondul liberei circulații a forței de muncă în U.E., a dorinței premature de independență 
financiară a tinerilor și a oportunităţii de câștiguri financiare contra unei munci, de cele mai multe 
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ori necalificată, tot mai mulți tinerii din școlile profesionale sunt puternic motivați să renunţe la 
terminarea studiilor.  

5. Entuziasmul este, conform unor cercetării recente ale creierului, premisă fundamentală a 
învățării durabile și a creativității. Din nefericire lipsa pregătirii practico-metodice și mai ales 
psihopedagogice a absolvenţilor din universități, după anii 2000, dublată de o infrastructură, 
învechită, precară și nefuncțională, acolo unde ea mai există, nu oferă cadrul unui proces 
educațional emulativ și stimulativ; insuccesul școlar, datorat acestui fenomen, constituie unul dintre 
principalii factori ai abandonului școlar. 

Printre modalitățile de prevenire a abandonului școlar ar trebui să se regăsească măsuri 
următoare. 

S-a dovedit faptul că „aruncatul de bani”, „cornul și laptele” sau alte găselnițe politicianiste nu 
și-au dovedit eficiența; bani au intrat în „bugetul general” al familiei, neregăsindu-se în susţinerea 
actului educațional iar produsele, cornul, laptele și mărul, administrate în școli s-au dovedit a fi, cel 
puțin în unitățile din mediu urban, alte obiecte cu care elevii au înlocuit mingile absente din ora de 
educație fizică.  

Astfel, dezvoltarea de programe gen „școală după școală” pentru toți elevii, finanțate de stat, 
programe în care elevii să fie supravegheați, monitorizați pe o perioadă mai lungă de timp ar a 
elibera părinții de stresul pe care-l au cu privire la  

În cazul familiilor cu copii cu CES, renunţarea la finanțarea nevoilor familiei (ajutorare 
financiare) și introducerea de voucere, care să acopere costurile intervențiilor profesionale, 
psihopedagogie, logopedice, kinetoterapeutice etc. 

Consilierea elevilor și a familiilor acestora cu privire la abilitățile elevilor pentru orientarea lor 
școlară conform înclinațiilor acestora. 

Introducerea rutelor școlare individualizate și interschimbabile care să răspundă nivelului de 
dezvoltare individuală, la diferite momente ale evoluției elevului. 

 „Renovarea” educației prin apel la abordări psihologice ferite de îngustime, strategii didactice 
și tehnici moderne de predare și evaluare care să motiveze și stimuleze participarea la activități și să 
elimine stresul notărilor și aprecierilor bazate pe memorare. 

Reactualizarea rețelei școlare, renunțarea la unitățile școlare unde se preda în regim simultan, 
realizarea unor unități de învățământ, pentru mediul rural,  în centru de comună cu posibilitatea 
asigurării transportului elevilor din satele aparținătoare, dotarea și reabilitarea infrastructurii 
unităților școlare pentru a răspunde nevoilor unei educaţii moderne.  
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ABANDONUL ȘCOLAR, UN FLAGEL PENTRU SOCIETATE 

 
 

PROF. DUȘA ADRIANA-ELENA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PITICOT”, 

CÎMPENI, ALBA 
 
 
Abandonul şcolar reprezintă decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea anului 

școlar sau a unui anumit nivel de învăţământ. Există mai multe definiţii ale abandonului şcolar 
dintre care unele îl asociază cu părăsirea timpurie a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei 
diplome. 

Pentru a se evita acest fenomen supărător se iau numeroase măsuri de prevenire și de precauție. 
Prevenirea abandonului școlar reprezintă ”ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a condiţiilor 
socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

Fenomenul de părăsire timpurie a școlii predomină în rândul unor grupuri aflate în situație de 
risc, cum ar fi tinerii din comunitățile rurale, tinerii provenind din familii cu venituri modeste, romi 
și alte minorități, precum și elevii care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala. 
Părăsirea timpurie a școlii are implicații sociale și economice importante.” 

În urma explorării cauzelor abandonului școlar s-a ajuns la defalcarea lor e trei nivele diferite: 
cel al elevului și al familiei de proveniență, cel al școlii, cel al comunității.  

 
1. Factorii ce favorizează abandonul școlar la nivelul elevului și al familiei sunt următorii: 
- dificultățile materiale ale familiei; 
- modelul educațional oferit de părinți: există părinți care nu au mai mult de opt clase și nu îi 

încurajează pe copiii lor să urmeze mai multe clase la școală; 
- modelul educațional oferit de frați: acolo unde frații mai mari au renunțat la educație și sunt 

imitați de frații mai mici. 
- dezorganizarea familiei: violența în familie, divorțul, alcoolismul duc la dificultăți materiale și 

la abandon școlar. 
-  implicarea în activități aflate la limita legii: anturajul rău ales al copilului poate duce la 

abandon școlar; 
- angajarea de la vârste timpurii: orice activitate lucrativă desfășurată de minor poate duce la 

abandon școlar; 
- încrederea scăzută în educație poate preceda abandonul școlar; 
- migrația circulatorie: copiii imigranților pot abandona școala pentru a reveni peste o perioadă 

de ani. 
2. Factorii care influențează abandonul școlar la nivelul comunitățiisunt: 
- norma mariajului timpuriu: apare în comunitățile rurale și se manifestă în rândul 

adolescenților sau tinerilor; 
- aparița unui copil: apare la tinerele din medii defavorizate, rurale. 
- lipsa de securitate în zonă: există zone cu infracționalitate ridicată în care părinții și cadrele 

didactice nu pot interacționa; 
- norma non-continuării educației după clasa a VIII-a: elevii din zone rurale nu continuă studiile 

din cauza lipsei colegilor. 
3. Factorii care influențează abandonul școlar la nivelul școlii sunt: repetențiile repetateși 

frecvente, insuficienta integrare în colectivul clasei de elevi, calitatea relațiilor cu profesorii și 
colegii. 
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Cei care sunt direct implicați în prevenirea abandonului școlar sunt profesorii care își cunosc 
elevii și problemele lor. 

Abandonul școlar se poate evita prin organizarea de cursuri de pregătire gratuite pentru părinți și 
copii, prin educație sexuală, prin educație financiară, prin realizarea de programe de tipul ”Școala 
de după școală”, etc. 

Fără o implicare atentă din partea comunității și a școlii nu se poate realiza o atenuare a acestui 
fenomen întâlnit tot mai des în România datorită plecării părinților la lucru în străinătate. 

 
 
Bilbliografie:   
 
”Renunţarea timpurie la educaţie: posibile căi de prevenire” (2009); 
”Strategii de prevenire şi diminuare a abandonului școlar în județul Iași”2017 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. Inv. Preș. Agavriloaei Anca 
Grădinița cu P. P. Nr. 19 Botoșani 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 
elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți.  

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile  formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
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potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. 

E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, 
crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la 
muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
   În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
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În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Spune DA şcolii! 

 

Profesor Monica Aghiciuc,                                                              
Colegiul Economic Francesco „Saverio Nitti”, Timişoara, județul Timiș 

 

În societatea contemporană, cercetătorii au evidenţiat mai multe probleme referitoare la 
formarea iniţială a elevilor: rate relative ridicate de abandon şcolar; preocupare redusă pentru 
dezvoltarea programelor de tranziţie între nivelele de învăţământ, între şcoală şi locul de muncă; 
integrarea insuficientă a populaţiei de etnie rome şi a altor grupuri vulnerabile. 

Abandonul şcolar reprezintă încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei 
care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 
sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul 
formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana 
respectivă resurse financiare. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de cetățean al 
unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Cauzele abandonului şcolar pot fi:  
şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa infrastructurii (căi de 

acces spre şcoală), a locurilor de muncă pentru absolvenţi. Lipsiți de motivație, mulţi dintre elevii 
claselor gimnaziale renunță la  studiu, rămânând să îi ajute pe părinţi  în gospodăriile proprii sau 
chiar muncind ca zilieri. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile 
părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

emigrarea forţei de muncă. Aceasta  îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de 
situaţia şcolară a copiilor. 

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 
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anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a intra în posesia 
banilor, de a-şi câştiga salariul, a achiziţiona  obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite,  reprezintă 
cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

bullying-ul, definit ca fiind un comportament ostil/de excludere şi de luare în derâdere a cuiva, 
de umilire, de intimidare, terorizare, brutalizare. Bullying-ul nu presupune existenţa unui conflict 
bazat pe o problemă reală, ci pe dorinţa unor persoane de a-şi câştiga puterea şi autoritatea, 
punându-i pe alţii într-o lumină proastă. Fenomenul bullying poate fi prezent în orice tip de 
comunitate, în grupuri sociale, unde persoanele interacţionează unele cu altele. Se creează astfel o 
stare de conflict, care nu poate fi depăşită decât dacă se conştientizează existenţa fenomenului. 

 
Măsurile  de prevenire a abandonului şcolar sunt: 
psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  
În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul instructive- educativ pe care-l 
desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din 
ce în ce mai frecvent. 
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Abandonul școlar                                                                      
Cauze și modalități de prevenire 

 

Școala Gimnazială Nr. 2 Bogei                                                          
Prof. înv. primar Albu Mădălina-Amalia 

 

                                                              

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.Abandonul şcolar 
reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze:  

·  şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

·  cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala.  

·  climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
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vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·  factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

· factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

·  anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie;  

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·  psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  
·  socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·  psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
· juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are 
valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai 
bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat 
în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Profesor Albulescu Cornelia 
Şcoala Gimnazială nr. 24 Timişoara 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând se realizează prin puterea exemplului, apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce 
se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 
competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  planificării strategice în vederea 
identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru 
prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc, cum ar fi cei comportamentali, sunt factori care reprezintă ansamblul 
încălcărilor şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă 
la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 

Sărăcia este un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi învăţare. 
Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de ucenici sau 
profesionale". De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici (unele clase) 
o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’ . E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor 
Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul 
educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor 
cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului 
şcolar. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare dascăl în parte, de 
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responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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ABANDONUL ȘCOLAR ÎN MEDIILE DEFAVORIZATE 

 
 

Prof. ECATERINA-MIRELA  ALECU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂCȘENEI, 

județul TELEORMAN 

 

Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 
anumit nivel de învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii 
a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome. Este o definiţie care vine pe filieră 
francofonă, dar care, adaptată spaţiului educativ românesc, vizează renunţarea de a participa la o 
formă de educaţie, înainte de finalizarea unui nivel de studiu sau a unui an de studiu. În abandon 
şcolar este considerat a fi elevul care într-un an şcolar se regăseşte cuprins într-un anume nivel de 
educaţie, iar în anul şcolar următor nu se mai regăseşte cuprins în nicio formă de educaţie, fără a fi 
obţinut o diplomă de finalizare a studiilor. 

Cauzele abandonului şcolar în mediul rural: 
 Caracteristicile individuale  
 Participarea şi identificarea  
 Caracteristicile familiale  
 Caracteristicile şcolii 
  Caracteristicile societăţii 

Mai există o serie de factori externi care nu ţin de politicile publice, şi anume: statusul socio-
economic, influenţa părinţilor (circumstanţe problematice din familie – structura familiei, nivelul de 
educaţie, statusul privind angajarea), schimbarea şcolilor, etnia, egalitatea socială. 

Și factori interni (personali) influenţează părăsirea timpurie a şcolii: comportamentul deviant, 
bolile fizice sau psihice, sarcina la adolescente , performanţa şcolară anterioară. 

Printre practicile de prevenire a fenomenului în zonele cu o rată ridicată a abandonului şcolar 
acestea se numără:  

• parteneriatele;  
• echipe formate din membri ai comunităţii;  
 • activităţi extraşcolare; 
 • responsabilizarea la nivelul clasei, relaţii deschise şi de sprijin între colegi;  
• valorizarea elevilor aflaţi în dificultate prin activităţi educative extracurriculare;  
• informarea şi consilierea părinţilor cu privire la nevoile copiilor;  
• implementarea unor programe educative aleternative ; 
• activităţi de consiliere şcolară;  
• consilierea elevilor şi a părinţilor. 
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Ce factori pot determina abandonul şcolar? 

 
 

Aleman Ioana Ștefania 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete ori înaintea încheierii ciclului de studiu început. 
Sociologii consideră că abandonarea şcolii este o problemă socială care generează un set de 
consecinţe cu bătaie lungă.  

Cercetările arată că cei care abandonează şcoala nu numai că nu au şanse să câştige pe piaţa 
muncii, dar nu au nici şanse să fie integraţi în câmpul muncii. Cei care şi-au întrerupt studiile sunt 
într-o mai mare măsură dependenţi de programele sociale de întreţinere şi ajutor decât restul 
populaţiei. 

Abandonul şcolar prin complexitatea sa atât a factorilor determinanţi, cât şi a consecinţelor 
multiple, impune o tratare integră, implicând nu doar psihologul şcolar, ci şi munca întregii echipe 
şcolare, regionale şi, desigur, familia. 

Dintre factorii de natură psihologică ce stau la baza determinării abandonului şcolar pot fi 
menţionaţi: 

• Eşecul şcolar Un factor destul de important care determină în majoritatea cazurilor abandonul 
şcolar este considerat eşecul şcolar. Specialiştii în domeniu consideră că abandonul şcolar creează 
premisele „favorabile” eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele 
autorealizării personalităţii în domenii în care este necesară o pregătire profesională şi respectiv 
şcolarizare. Eşecul în a-şi realiza o educaţie şcolară completă se asociază cu perspectivele 
ocupaţionale şi economice limitate, detaşarea de valorile societăţii şi de instituţiile ei şi cu scăderea 
venitului personal de-a lungul întregii vieţi.  

• Inadaptarea şcolară  Şcoala ca instituţie ce promovează şi contribuie la valorificarea 
potenţialului fiecărui elev şi totodată un context instructiv educativ ce presupune ordine, disciplină, 
model, relaţii de natură constructivă atât pe verticală cât şi pe orizontală, evaluarea performanţelor, 
eficienţă şi eficacitate, etc. în prezent se confruntă cu mari probleme, precum inadaptarea şcolară. 
Inadaptarea şcolară este o noţiune foarte extinsă, care acoperă toate cazurile în care un copil nu este 
în armonie cu normele din mediul şcolar, din cauza deficienţelor intelectuale sau tulburărilor 
psihice, mentale sau afective. 

• Insuccesul şcolar  Există situaţii tipice de frustrare a elevului ce explică natura insuccesului 
şcolar care constă în existenţa unei imposibilităţi (sau a unei bariere fizice), iar dificultatea 
sarcinilor face imposibilă obţinerea succesului în activitatea planificată. Insuccesul şcolar mai poate 
fi cauzat de apariţia unei perioade de latenţă între debutul şi sfârşitul activităţii, când între realizarea 
sarcinii şcolare şi comunicarea rezultatelor evaluării, de exemplu, se instalează un interval mare de 
timp. Elevul poate obţine insucces şcolar în momentul în care se reduce sau este omisă recompensa 
atunci când aceasta reprezintă motivul acţiunii de învăţare. Insuccesul şcolar mai poate fi cauzat de 
apariţia unei tendinţe spre un răspuns incompatibil cu expectanţele subiectului, de exemplu, când 
elevul întreprinde o acţiune anticipând o recompensă, dar rezultatul obţinut este o sancţiune. 

• Conflictul şcolar Conflictele se pot grupa în două categorii: conflicte determinate de problema 
individualităţii, independenţei şi controlului şi conflicte determinate de lipsa de înţelegere şi de 
sprijin din partea adulţilor. Prin negociere se rezolvă în mod paşnic problema care a generat 
conflictul, totodată părţile implicate în conflict trebuie să participe de pe poziţii egale la 
soluţionarea lui. Când raportul dintre forţele implicate în soluţionare nu este echitabil, conflictul 
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este parţial închis, căci în momentul în care unul îşi asumă întreaga răspundere, ceilalţi implicaţi 
rămân într-o stare de frustrare şi nemulţumire ce poate deschide din nou starea conflictuală. În 
momentul în care în cadrul şcolii conflictul dintre elevi a degenerat în bătaie, profesorul este obligat 
să oprească imediat confruntarea, dar modalitatea în care o face să rezerve spaţiu liber pentru 
comunicare. Clasa de elevi este astfel un context favorabil soluţionării conflictelor ce apar între 
elevi şi totodată ei să înveţe modalităţi eficiente de rezolvare a situaţiilor conflictuale. În cadrul unei 
situaţii de conflict, profesorii pot face apel la o serie de procedee de aplanare şi soluţionare, ca: 
învăţarea prin cooperare şi interacţiune productivă; elevii să accepte de fiecare dată când apare un 
conflict să negocieze cerinţele soluţiei; să fie empatici şi să dea dovadă de răbdare în comunicare; să 
dea dovadă de abilităţi de-a asculta şi analiza soluţiile posibile de aplanare şi soluţionare a 
conflictului; formarea la elevi a abilităţii de căutare de soluţii la probleme. 

• Etichetarea elevului Profesorul care încearcă să corijeze un comportament apelând la 
etichetare nu face decât să-l fixeze şi mai mult. În majoritatea cazurilor etichetarea se centrează pe 
ceea ce nu poate realiza elevul decât pe reuşitele lui, astfel este afectată starea lui şi există riscul 
rănirii eului. Totodată etichetarea elevului poate fi considerată drept o stigmatizare, în care 
persoanele ce nu manifestă un comportament acceptat de grup, sunt izolate. Adesea această 
problemă în mediul şcolar este provocată de înşişi profesorii sau cei ce ar trebui să contribuie la 
eradicarea ei. Etichetările practicate în şcoală (de tipul “elev-problemă, exemplu negativ, pervertit 
moral, incapabil, leneş, etc”) exercită o influenţă considerabilă în menţinerea ori adoptarea unei 
conduite de izolare şi refuz al şcolii. Astfel, ceea ce le rămâne copiilor ca o alternativă incitantă este 
petrecerea timpului liber pe străzi departe de foştii colegi şi mai târziu chiar de propria familie. 
Orientarea predilectă a cadrelor didactice spre aspectele negative de comportament al elevului 
influenţează atitudinea acestuia faţă de profesor şi de şcoală. Elevul deseori dezaprobat, ofensat, 
ironizat va deveni nemulţumit de viaţa şcolară, îndeplinindu-şi obligaţiile şcolare nu dintr-o 
motivaţie intrinsecă, ci din dorinţa de a evita sancţiunile. El işi va căuta satisfacţia, mulţumirea în 
afara cadrului şcolii, ceea ce constituie un potenţial pericol de absenteism intens, iar mai apoi – de 
abandon şcolar.  

• Violenţa şcolară Acţiunile pedagogice pot provoca sau înlătura manifestările de agresivitate 
ale copiilor şi adolescenţilor, dar cu cât este mai sever controlul elevilor de către pedagogi, cu atât 
aceştia manifestă sentimente de frustrare, de neîncredere în forţele proprii şi respectiv aceştia 
manifestă agresivitate faţă de semeni. Consecinţele violenţei şcolare sunt diverse şi afectează în cel 
mai înalt grad eficienţa şcolii ca instituţie socială. Există mai multe tipuri de violenţă şcolară sub 
forma de agresiuni active fizice directe: lovirea unui coleg; agresiuni active fizice indirecte: lovirea 
unui substitut al victimei; agresiuni active verbale directe: injuria, ameninţarea; agresiuni verbale 
indirecte: calomnia; agresiuni pasive fizice directe: împiedicarea producerii unui comportament al 
victimei; agresiuni pasive fizice indirecte: refuzul de-a realiza o sarcină, o activitate; agresiuni 
pasive verbale directe: refuzul de a vorbi; agresiuni pasive verbale indirecte: negativismul. 

Abandonul şcolar prin dimensiunea sa complexă, natura factorilor determinanţi şi a 
consecinţelor în diverse planuri, constituie o definiţie ce ţine de obligaţia şcolară. În momentul în 
care statul se implică în controlul asupra abandonului şcolar, acest fenomen este mascat prin 
absenteism intens. Consecinţele abandonului şcolar sunt atât în plan intern: psihologice şi 
pedagogice; cât şi extern: socio-economic şi cultural.  
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ABANDONUL SCOLAR, CAUZE SI MODALITATI DE PREVENIRE 

 

ALEXANDRU IONELA 
 
 
Mulți dintre tinerii de astăzi se confruntă cu probleme care îi pun în pericol. Fără a absolvi 

liceul, aceștia  vor avea greutati in a reusi pe piata muncii de astăzi. 
 
Un elev de succes în secolul 21 este de așteptat să absolve liceul; să fie pregătit pentru forța de 

muncă, educație postliceala suplimentară și să poată participa în societate ca un cetățean productiv, 
angajat - cel care votează, plătește impozite si contribuie astfel la dezvoltarea societatii. Cu toate 
acestea, aproape  25% din populatia prescolara si scolara nu este inscrisa in sistemul de invatamant  
si tot atatia nu  finalizează liceul la timp, iar în comunitățile cu venituri reduse rata abandonului este 
mult mai mare decât media națională. În consecință, acești tineri nu dispun de multe dintre 
competențele de bază necesare pentru succesul viitor. 

 
Majoritatea motivelor elevilor in ce priveste abandonul scolar atât înainte, cât și după ce 

părăsesc efectiv școala se concentrează asupra nemulțumirii acestora față de politicile și practicile 
școlare. În plus, elevii care se confruntă cu situații de risc înalt (cum ar fi sărăcia) demonstrează o 
mare lipsa de angajament fata de școala, uneori începând foarte devreme în școala primară sau chiar 
înainte de a se înscrie la școală. În general, acestea sunt cele mai frecvente motive oferite de elevi: 

 
Nu mi-a plăcut școala. 
Nu mi-au plăcut profesorii. 
Nu am văzut valoarea în școala pe care am facut-o. 
Am avut probleme . 
Necesitatea de a face bani pentru a-și susține familiile 
 
Doar un procent mic spune că abandonează din cauza mediilor școlare, a profesorilor ineficienți, 

a instabilității rezidențiale. 
 
În plus, literatura de specialitate este convingătoare cu privire la o gamă largă de factori de risc 

asociați abandonului școlar. Astfel, acestia au fost clasificati in patru categorii: 
 
A. Factori individuali (referitor la elevi): 
Lipseste orientarea viitoare 
Niveluri scăzute de realizare academică 
Participarea redusă 
Cerințe speciale de învățare 
 
B. Factori familiali: 
Statutul socio-economic scăzut 
Asteptarile scazute pentru scoala 
Mobilitatea familiei 
Nivelurile de alfabetizare 
 
C. Factorii școlari: 
Lipsa alternativelor pentru oportunitățile de învățare 
Nu există planuri individuale de învățare pentru elevi 
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Comportamentul necorespunzător și problemele legate de discipline 
 
D. Factori comunitari: 
Lipsa implicării comunității 
Lipsa de sprijin pentru școli 
Niveluri ridicate de violență  
Foarte putine facilități de agreement 
 
Cercetătorii au conectat mulți dintre acești factori la starea socio-economică. Elevii care provin 

din familii cu venituri mici au mai multe șanse să renunțe la școală decât cei din familii cu venituri 
medii. Când elevii au nevoie să se îngrijească de necesități cum ar fi alimentația, adăpostul și 
siguranța, acestora nu le ramane energie de consumat la școală. 

 
Este sensibil ca părinții și educatorii să ofere tinerilor mai multe oportunități de a învăța 

materialele de curs și de a obține note mai bune. Aceasta poate implica îndrumarea după școală, 
găsirea unui mentor în comunitate sau diagnosticarea disabilităților de învățare care fac succesul 
academic mai dificil. 

 
Părinții pot contribui, de asemenea, la succesul copiilor prin simpla participare la educație. 

Starea implicată poate include urmărirea notei, comunicarea cu profesorii, participarea la 
evenimente extrașcolare și realizarea de planuri pentru ceea ce vor face copiii lor după absolvire. 
Stabilirea așteptărilor academice, cum ar fi admiterea la facultate, poate influența modul în care 
elevii percep obiectivele. 

 
În mod ideal, prevenirea abandonului începe în primele etape ale educației copilului. În unele 

cazuri, totuși, părinții și educatorii nu observă că elevul este în pericol până când ajunge la liceu. 
Este important ca acești elevi să devină o prioritate. Ignorarea problemei sporește doar șansa ca 
tinerii cu risc să nu aibă diplomele de care au nevoie pentru a se întreține la vârsta adultă. 

 
 
 

32



 

ABANDONUL ȘCOLAR                                                                
CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 

Profesor învățământ primar Alexandru Steluța                                             
Școala Gim. Nr. 7, Loc. Galați, Jud. Galați 

 

Abandonul școlar poate fi considerat una dintre formele eșecului școlar alături de 
marginalizarea și excluderea socială și profesională. 

Analfabetismul reprezentând o problemă acută a sistemului de învățământ românesc. 
Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii înaintea obținerii unei calificări 
sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studiu început. De multeori 
abandonul se asociează cu delicvența juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viața de familie 
dezorganizată, cu excluderea socială. Cei care abandonează școala sunt mai predispuși să devină 
dependenți de programele și alocațiile sociale oferite de stat, astfel că fenomenul de abandon școlar 
se transformă într-o problemă care afectează întregul sistem economic, social, politic, cultural al 
unui stat. Mai mult de atât, acești tineri care abandonează școala se confruntă ulterior cu dificultăți 
în găsirea unui loc de muncă, sunt mai des șomeri și depind mai des de sistemul de asigurări sociale.  

Impactul negativ al abandonului școlar la nivel de comunitate, de țară, dar și la nivel european 
este unul mare întrucât fenomenul reprezintă o piedică în dezvoltarea economică. S-a înțeles că, fără 
a se investi în educație, și implicit fără politici educaționale care să reducă abandonul școlar, nu se 
pot aștepta rezultate majore din punct de vedere economic.  

Abandonul școlar conduce la un nivel scăzut de educație, ceea ce limitează în mod clar 
posibilitatea de oțiune pe  piața muncii și îi introduce timpuriu în alte grupuri sociale decât cel 
educațional, ca urmare, nu mai relaționează cu tineri de aceeasi vârstă și cu aceleași preocupări de 
formare și dezvoltare profesională.                                        

Caracteristici în combaterea abandonului școlar:  

- abandonul școlar timpuriu este mult mai frecvent în rândul copiilor care provin din medii 
sărace și defavorizate fiind corelat adesea cu sărăcia și excluziunea socială;                                                            

- existența unui ciclu intergenerațional, și anume puternica tendință manifestată de copii ai căror 
părinți au părăsit timpuriu școala de a face ei înșiși același lucru, subliniază că structura familiei 
exercită o influență semnificativă asupra capacității și motivației copiilor de a reuși la școală.                               

Cauzele abandonului școlar sunt foarte multe, dar amintesc în mod special inadaptarea copilului 
la activitatea de învățare. Copilul are mare nevoie de suport emoțional susținut atât din partea 
familiei cât și a cadrelor didactice. Orice dezechilibru în starea emoțională a copilului îl 
descurajează și dezorientează, îi scade stima de sine, stare de sănătate precară, rezultate școlare 
slabe, îi lipsește motivația de învățare, apare absenteismul și de aici mai este un pas mic până la 
abandon.                           

Pentru a preveni abandonul școlar familia trebuie să aibă în vedere :                                             

-  crearea unui confort minim de trai ( îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare și pachețelul 
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cu mâncare pentru școală;                                                    

- sprijin necondiționat pentru asigurarea echilibrului emoțional;                          

-  acordarea ajutorului la învățătură; 

-  asigurarea  unui climat familial adecvat în vederea dezvoltării și invățării. 

Școala are rolul de a identifica  elevii care riscă să abandoneze educația, în schimb nu poate 
influența factorii de natură individuală sau familială. Poate însă găsi soluții care să ofere șanse 
tuturor copiilor.   

Abandonul școlar este de fapt un proces pe parcursul căruia elevul se îndepărtează de școală 
prin absenteism periodic până ce o părăsește. Copiii cu tendințe de absenteis trebuie monitorizați, 
descoperite cauzele absenteismului și luate măsuri de prevenire a acestora. Implicarea familiei are 
un rol foarte important in prevenirea abandonului școlar.                                   
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ABANDONUL ȘCOLARCAUZE SOCIALE 

 

PROF. ALINA MIHAELA MUNTEANU                                                  
LICEUL TEHNOLOGIC ELENA CARAGIANI TECUCI 

 

În scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen se pot lua anumite măsuri: 
– realizarea unui parteneriat între şcoală şi familie – legătura părinţilor cu şcoala, cu profesorii; 
– intervenţia familiei în educarea copilului – asigurarea frecventării zilnice a programului; 
– discuţii cu elevul pentru identificarea cauzelor insuccesului şcolar, insucces şcolar datorat 

neadaptării la mediul şcolar din care face parte; 
– cunoaşterea anturajului copiilor, întrucât acesta joacă un rol foarte important în delimitarea 

succesului sau insuccesului şcolar deoarece grupul de prieteni (extrafamilial) influenţeazăaspiraţiile 
şcolare şi profesionale ale elevului; 

– atitudine caracterizată prin afecţiune şi înţelegere ce conduce la crearea unui climat educativ 
stenic, în care buna dispoziţie şi încrederea reciprocă se răsfrâng pozitiv asupra activităţii de 
învăţare prin intermediul factorilor motivaţionali întreţinuţi de laudele şi încurajările care 
predomină; 

– cooperarea părinţilor cu dirigintele; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, 
legătura permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele 
de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de elev 
ca unică soluţie pentru ,,rezolvarea’’ problemei). 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala.  

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
• îi lipsește motivația şcolară; are dificultăți de învățare; are o rată a absenteismului mare; 
 are rezultate școlare slabe; are imagine de sine scăzută; este izolat față de colegi; îi lipsesc 

achizițiile în zona autocunoaşterii; este incapabil să se adapteze la mediul şcolar; are o lipsă reală a 
unui suport şcolar; 

• manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui 
control parental;cerințe educaționale speciale; stare de sănătate precară;manifestă comportamente 
deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool 
sau alte substanțe interzise); provine din medii sociale sărace; lipsa unui model educațional din 
familie; 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. 

Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 
 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 

pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiţionat; 
 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 

cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 
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 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
 control parental direct și activ în viața copiilor; 
 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodărie sau în afara acesteia; 
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A ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. înv. primar, Alistar Marinela 
Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau ”Vînători-Neamţ 

  
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificămşi să 
studiem câteva cauze: 

        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

        cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 

37



mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

        factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

        factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

        anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
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gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierulşcolar încearcă 
să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în 
România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceastaşcoala trebuie să aibă 
o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala 
a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e 
percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm 
sa identificăm şi să studiem câteva cauze. 

Centrul Educaţia 2000+ şi UNICEF au dezvoltat proiectul “Soluţii eficiente pentru prevenirea 
abandonului şcolar: costuri şi mecanisme“, care îşi propune să ofere sprijin pentru consolidarea 
eforturilor generale de abordare a acestui fenomen. Raportul explorează cauzele abandonului 
prematur, concentrându-se pe trecerea de la gimnaziu la liceu, în oraşele mici sau la periferia 
oraşelor mari. Aceste cauze sunt plasate în general la trei nivele diferite: cel al elevului şi al familiei 
sale, al comunităţii de provenienţă şi al şcolii. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă. 
 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 

educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii.  
 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 

mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 
 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 

violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 
 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 

integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie.  

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
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premergătoare abandonului şcolar.  
 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 

reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 

sunt: 
 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 

ales în comunităţile rurale. 
 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 

individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 
cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

 Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 
 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de 

vârstă.  
 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei.  
 Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 

acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 
 Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 

activităţi de timp liber. 
 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 

educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

 Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

 Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în 
comunităţile cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt 
frecvente. 

 Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 
 Motivarea prin premiere a cadrelor didactice. 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ,indiferent de nivelul la care s-a ajuns înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau inaintea încheierii ciclului de studii început. 

Abandonul școlar este una dintre problemele actuale cu care se confruntă sistemul educațional 
din România. Cei mai afectați în acest sens sunt elevii de gimnaziu, pentru care situaţia economică 
şi atitudinea părinţilor faţă de educaţie sunt determinante. Abandonul școlar în Romania este o 
problemă care încă nu are o rezolvare finală şi este cauzat de multe consecinţe: lipsa părinţilor, 
șomajul, excluziunea socială, sărăcia etc. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar 
reprezintă un indicator al eficienţei sistemului şcolar: cu cât indicele de abandon şcolar este mai 
mare,cu atât sistemul  şcolar respectiv este mai ineficient. 

Abandonul şcolar se caracterizează prin părăsirea prematură a şcolii înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. De 
multe ori abandonul se asociază cu delincvenţa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viaţa de 
familie dezorganizată. Între copiii orfani şi copiii de etnie romă problema abandonului şcolar este 
mai agravată. Nefiind vorba de un singur motiv, soluțiile nu sunt uşor de găsit. La nivelul şcolii, 
situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile frecvente, de integrarea insuficientă în 
colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt 
foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele didactice pot avea un rol important 
în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în permanent contact cu elevii, pot 
identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia autorităţilor.   

Prevenirea abandonului școlar este un proces anevoios, plin de obstacole, însă copiii pe care îi 
educăm merită aceste eforturi. Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm calitățile și potențialul 
acestor copii cu risc de abandon școlar, o să vedem că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi 
valorificat, cu condiția să vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele 
negative. 

 
Activităţile menite să prevină abandonul şcolar se împart în: 
 activităţi educative care să integreze copilul în programul zilnic,  
să faciliteze relaţiile interpersonale dintre copii, să susţină performanţele şcolare; să stimuleze 

creativitatea, aptitudinile şi talentele copiilor, să formeze deprinderi igienice, de lărgire a orizontului 
de cunoaştere, de dezvoltare a conduitei şi de explorare a mediului înconjurător; 

 activităţi extraşcolare: jocuri, concursuri, proiecte, vizite la muzee, plimbări în parc, serbări 
şcolare. 

 intervenţii sociale: asigurarea mesei sau gustării de către o fundaţie, testare psihologică  
în vederea optimizării ritmului de dezvoltare a personalităţii, asistenţa psiho-pedagogică a 

copiilor cu risc de abandon şcolar, cu dificultăţi de învăţare, carenţe informaţionale şi adaptare 
şcolară sau campanii de informare şi conştientizare a elevilor şi părinţilor asupra efectelor 
abandonului şcolar; 

 activităţi de formare a specialiştilor: formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei 
incluzive, formarea cadrelor didactice în domeniul interculturalităţii, formarea cadrelor didactice în 
vederea muncii cu tineri proveniţi din grupuri dezavantajate, realizarea de materiale care să sprijine 
specialiştii în munca lor. 
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Abandonul este rezultatul unei interacţiuni personale insuficiente cu ceilalţi membri ai 
colectivităţii, fiind o consecinţă directă a sistemului de aspiraţii ale individului. 

Cert este că abandonarea şcolii este o problemă socială care generează un larg set de consecinţe 
negative. Cei care abandonează şcoala nu au şanse să câştige pe piaţa muncii, dar nu au nici şanse 
să fie integraţi în forţa de muncă. Cei care şi-au întrerupt studiile sunt într-o mult mai mare măsură 
dependenţi de programele de întreţinere şi ajutor decât restul populaţiei. 

Un elev care îşi rezolvă frustările şcolare va descoperi în curând efectul nefast a propriei decizii. 
Va avea o putere de cumpărare scăzută şi un stil de viaţă determinat de venituri reduse, dezamăgiri, 
frustări, deziluzii, stress mai mare decât îşi pot imagina majoritatea adolescenţilor. 

Cei care abandonează şcoala nu au calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice şi nici formaţia morală exercitării rolului de părinte şi a celui de cetăţean al unei 
comunităţi. 

Cei care abandonează şcoala sunt viitori şomeri şi reprezintă o sursă de dificultăţi sociale şi 
pierderi, care depăşesc investiţia cerută de formarea initială. 
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Abandonul școlar este una dintre temele des abordate în mediul școlar și una dintre problemele 
grave cu care se confruntă societatea contemporană. Este motiv de îngrijorare și în țara noastră 
deoarece școala nu mai este percepută ca o valoare în sine și ca atare ajunge să fie abandonată de 
către unii elevi. 

 În general, elevii care abandonează școala fac parte din categoria elevilor care s-au făcut 
remarcați pentru absenteism, devieri de comportament și au fost sancționați de mai multe ori în 
școală. Putem spune de fapt că insuccesul școlar începe odată cu rămânerea în urmă la învățătură, 
ceea ce poate duce pe mai departe la abandon sau repetenție. 

Așadar, formele nereușitei școlare sunt: rămânerea în urmă la învățătură, corigența, repetenția și 
abandonul școlar. Abandonul școlar este situația în care un elev renunță la studii, abandonează 
studiile obligatorii. J. Kanopnicky evidențiază patru faze ale eșecului școlar: în prima fază copilul 
este nemulțumit de școală pentru că nu înțelege , nu rezolvă problemele și apar goluri în cunoștințe, 
priceperi, deprinderi, complexe de inferioritate; faza a doua se caracterizează prin apariția unor 
lipsuri grave în cunoștințe și incapacitatea elevului de a rezolva independent sarcinile de lucru; în 
faza a treia apar notele nesatisfăcătoare, urmate de corigențe, comportament violent, nepăsător; faza 
a patra se referă la nepromovarea clasei, chiar dacă școala și familia încearcă să înlăture eșecul 
școlar. 

Dintre factorii care influențează nereușita școlară amintim: factorii economici, biologici, 
psihosociali, pedagogici, familiali, psihologici ( intelectuali și nonintelectuali).  

Se știe că sărăcia  comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a le 
oferi copiilor resursele necesare educației. Lipsa interesului pentru școală se explică prin presiunile 
de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților și prin lipsa de cultură a comunității 
care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale.   

Pe de altă parte, cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural 
de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reușita sau eșecul școlar și 
profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei față de școală! Din păcate chiar 
unii părinți influențează negativ elevii determinându-le comportamentul: fuga de la școală, 
absenteismul, abandonul școlar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania în unele cazuri ș.a. 
Cunoașterea acestor atitudini și identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în 
raport cu cariera școlară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonului școlar. 

Climatul familial poate fi o cauză principală a abandonului școlar. Dezorganizarea vieții de 
familie- consecință a divorțului, climatul familial conflictual, imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative și lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau 
tiranică a părinților, toate acestea conduc spre abandonul școlar. 

Factorii de natură socială și economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale și morale, 
prăbușirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional și, în final, la 
abandon școlar. 
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Factorii de natură educațională: insubordine față de normele și regulile școlare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații și interese slabe în raport cu școala, greșelile dascălilor (de 
atitudine și relaționare, competența profesională, autoritatea morală), au un rol important în apariția 
fenomenului de abandon școlar. 

Anturajul de asemenea reprezintă un factor negativ în viața elevului. Îl poate determina pe elev 
să fumeze, să consume droguri, să fure, să chiulescă de la școală etc. Anturajul de proastă calitate 
debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; dorința de a scăpa de sub 
tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare pe căi ocolite, 
necurate, reprezintă cauze pentru care elevul abandonează școala. 

Efectele abandonului școlar demonstrează faptul că acest tip de conduită este considerat 
deosebit de grav deoarece: pe de o parte, cei care abandonează școala nu au o calificare profesională 
indispensabilă integrării socio-economice, nu au formarea morală și civică necesară exercitării pe 
viitor a rolului de părinte sau cetățean al unei comunități. Pe de altă parte, cei care abandonează 
școala sunt viitori șomeri, ceea ce reprezintă pe termen mediu și lung o sursă de dificultăți sociale și 
pierderi care depășesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o bună intervenție este necesară implementarea unui program care să urmărescă 
dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de lucru în echipă și de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariția unor astfel de situații de risc la 
nivelul școlii, pentru prevenirea/rezolvarea unor situații de criză cu efect de abandon școlar. 

Principalele obiective care se impun a fi urmărite în cadrul unui astfel de program de prevenire a 
abandonului școlar sunt: 

- identificarea elevilor aflați în abandon sau risc de abandon școlar în vederea menținerii lor în 
sistemul învățământului guvernamental de zi; 

- implicarea sistemului familial în reabilitarea școlară și socială a elevului; 

- creșterea gradului de implicare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon 
școlar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon școlar; 

- în măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul școlar nu va mai reprezenta un 
pericol, programul de prevenție fiind bine organizat și desfășurându-se pe o perioadă de timp 
îndelungată. 

Ca măsuri de prevenire a abandonului școlar se impun:  

- măsurile psiho-pedagogice și psiho-sociologice- care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

- măsurile socio-profesionale- care decurg din măsurile psiho-pedagogice și psiho-sociale; 

- măsurile psihiatrice-depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendințe agresive; 

- măsurile juridico-sociale- care permit creșterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor și prin propaganda juridică în general. 

Un element important în combaterea abandonului școlar îl constituie participarea tuturor 
copiilor la programul educativ, fiecare după forța și posibilitățile sale. Este necesar a fi cunoscute 
aptitudinile și nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educație, chiar de ar fi el de religie sau 
etnie diferită față de restul copiilor. 

Așadar, copilul, fie că este integrat într-un sistem de învățământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, trebuie urmărit cu mare atenție cum evoluează, cum se menține în sistemul 
educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenții oportune atât din partea părinților, cadrelor 
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didactice, cât și a comunității din care provine copilul pentru o mai mare siguranță în prevenirea 
abandonului școlar. 
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Prevenirea abandonului școlar 
 
 

Prof. Apostolie Ana Maria 
Școala Gimnazială Străoane, Srăoane, Vrancea 

 
 
Siguranța este relativă în lumea noastră, totul este într-o continuă mișcare, într-o continuă 

schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu (prea) mai există și copiii sunt lipsiți de reper. Omul 
își dorește să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate , fără prea mult efort.  

Tot mai des ne confruntăm cu această problemă a abandonului școlar deoarece, din păcate, unii 
copii sunt nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt 
fiind nevoit să plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care 
cresc alături de bunici, frați mai mari sau alte rude.  

În acest context social, școala are un rol fundamental în viața copilului pe care își pun amprenta: 
frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții, problemele familiale etc. Copiii trebuie să simtă că 
există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați. De 
asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de potențialul și 
talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține.  

Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite în 
cadrul școlii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl copieze. 
Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare 
calitățile. 

Atunci când discutăm despre o problemă atât de actuală și de  delicată precum prevenirea 
abandonului școlar, trebuie să avem în vedere o analiză SWOT pe care o putem realiza în vederea 
depistării unor metode eficiente de prevenire a abandonului. 

Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm punctele tari ale acestor copii cu risc de abandon 
școlar, o să depistăm că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi valorificat la maxim cu condiția să 
vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele negative. 

Acești copii ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii, de exemplu sau pot avea 
anumite abilități tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot fi atenți 
la detalii sau pot fi foarte buni la sport, dans sau muzică. 

În primul rând, datoria noastră de dascăli este aceea de a descoperi preferințele, gusturile și 
dorințele lor, pentru ca mai apoi, să îi sfătuim și să îi ajutăm în dezvoltarea abilităților cu care 
Dumnezeu i-a înzestrat pentru ca, în timp, aceste abilități să se transforme în aptitudini și 
competențe.  

Se impune depistarea unor oportunități oferite de educație, care ar avantaja subiecții în mare 
măsură. Rolul educației este acela de a oferi societății oameni cu caractere frumoase și cu 
personalități bine conturate. Drept urmare, cadrul didactic are datoria morală de a cunoaște copiii, 
de a-i ajuta să se cunoască și să se autoevalueze, de a-i sprijini să devină ceea ce își doresc, 
conștienți fiind de ceea ce sunt în stare.  

Acești copii cu risc de abandon școlar pot fi implicați în diverse proiecte școlare, în activități 
extracurriculare organizate cu diferite ocazii. Le putem trasa sarcini pe care știm că ei le pot 
îndeplini datorită calităților lor și le oferim încrederea de care au nevoie. Astfel, încurajați fiind, vor 
putea să izbândească, uneori chiar să ne impresioneze și la final vor beneficia de laudele și 
recompensele noastre. În acest mod, puțin câte puțin, vor ajunge să aibă încredere în ei și să 
descopere calea spre o viață mai bună. 

O altă categorie cu risc de abandon școlar este aceea a copiilor care provin din familii cu o 
situație financiară precară, care nu le permite deplasarea la școală cu mijloace de transport în comun 
sau procurarea celor necesare cursurilor. În asemenea cazuri, se pot găsi soluții cum sunt campaniile 
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sociale sau a activitățile de voluntariat în care chiar subiecții în cauză pot fi implicați și la final 
ajutați. Bursele sociale și rechizitele oferite la început de an școlar sunt și acestea binevenite. 

Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu numeroase 
obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru a le oferi 
șansa de a clădi un viitor mai bun. 
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De ce să nu abandonăm școala? 

 
 

Consilier școlar CJRAE-BN 
Ureche Ana-Maria 

 
 
Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există 

multe motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, 
probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin. Nivelurile scăzute de educaţie 
nu au consecinţe grave numai pentru tinerii în cauză, dar implică folosirea ineficientă a cheltuielilor 
de învăţământ, în plus, având în vedere schimbările demografice actuale, şi anume îmbătrânirea 
populaţiei, ţările europene nu îşi pot permite risipa de talente.  

În limbajul de specialitate se realizează o diferenţă între termenele de „părăsirea timpurie a 
şcolii” respectiv „abandonul şcolar”. Termenul „părăsirea timpurie a şcolii” include renunţarea la 
toate formele de educaţie şi formare profesională înainte de finalizarea învăţământului secundar 
superior sau echivalentul în educaţia şi formarea profesională (ciclul superior al liceului, clasele XI 
– XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare) până când „abandonul şcolar” este utilizat cu 
un sens mai restrâns: ea se referă la întreruperea unui curs în desfăşurare în învăţământul general 
sau profesional şi de formare.  

Părăsirea timpurie a şcolii la nivelul uniunii are valoarea de 16,6% în anul 2003, cu 10,2% mai 
mică decât în anul 2008: 14,9% (dintre care 16,9% bărbaţi şi 12,9% femei). Scopul uniunii pentru 
2020 este ca această valoare să scadă până la 10%. În cadrul uniunii sunt ţări în care rata părăsirii 
timpurie a şcolii în anul 2008 a fost sub această valoare, cum ar fi de exemplu: Croaţia (3,7%), 
Polonia (5%), Slovenia (5,1%), Cehia (5,6%) sau Slovacia (6%). Observăm faptul că acestea sunt 
ţările care au cel mai ridicat grad de cuprindere în învăţământ în aceeaşi perioadă. Printre ţările cu 
cea mai ridicată valoare a părăsirii timpurie a şcolii se enumeră: Turcia (46,6%), Malta (39%), 
Portugalia (35,4%), respectiv Spania (31,9%). Sunt ţări care din anul 2003 până în 2008 au atins 
scăderi ale ratei părăsirii timpurii a şcolii de peste 10%, şi anume: Bulgaria (de la 21,9% la 14,8%), 
România (de la 22,5% la 15,9%), Malta (de la 49,9% la 39%), Portugalia (de la 41,2% la 35,4%) şi 
Turcia (de la 53% la 46,6%). 

În ţara noastră au fost identificate efectele negative ale abandonului şcolar, care creează 
condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele autorealizării în 
domeniile de activităţi legale. Astfel, din anul 2003, când am avut o rată a părăsirii timpurie a şcolii 
de 22,5%, în anul 2008 s-a ajuns la valoarea de 15,9%. Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, 
poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului la activitatea de învăţare realizată în mediul 
şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, 
psihologici) şi externi (socioeconomici, socioculturali). În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este 
rezultanta unei combinaţii de cauze interne (psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, 
instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de comportament etc.) şi externe (de natură socioeconomică: 
situaţia economico-financiară a familiei, lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, 
dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la învăţătură). 

Există programe menite să apropie de şcoală tinerii cu risc ridicat de abandon şcolar. Bune 
intenţii există şi la nivel de inspectorate şcolare şi de unităţi de învăţământ şi de diverse Ong-uri şi 
organizaţii. Numai cu bune intenţii aplicate pe ici, pe colo nu se poate face însă nimic. Vom asista 
în continuare neputincioşi cum din ce în ce mai mulţi tineri părăsesc şcoala. E nevoie de bani, 
finanţarea fiind esenţială pentru punerea în aplicare a unor politici coerente în acest sens. E nevoie 
de bani şi pentru rezolvarea gravei probleme a sărăciei extreme existente în multe zone din ţară, e 
nevoie de eliminarea analfabetismului, pentru ca oamenii să înţeleagă cât de importantă este 
educaţia în societatea contemporană. Dar pentru asta avem nevoie de bani. Iar banii lipsesc şi vor 
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lipsi în continuare, aşa cum se preconizează, atâta timp cât politica românească va exclude din 
preocupările ei educaţia acestui popor, atâta timp cât educaţia nu va primi cei 6% din PIB. 

Să fim motivați și într-o continuă dorință de schimbare, asta e soluția pentru un învățământ mai 
bun și pe măsura așteptărilor. 
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Abandonul școlar. 

Cauze și măsuri de prevenire 
 
 

Prof. pentru învățământ primar: Ana-Maria POPA 
Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal” Arad 

 
 
Educaţia se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală prin intermediul 

educatorilor. Ea se realizează prin exemplul fiecăruia dintre aceștia. O intervenţie bună a cadrului 
didactic în cadrul procesului educative, poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar 
devenit tot mai frecvent. 

 
Abandonul şcolar reprezintă încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 

indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care 
se confruntă societatea contemporană. 

Cauzele abandonului școlar ar fi: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru elevi. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale 
renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar 
muncind ca zilieri. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților 
de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Mai mult, 
emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a dobândi obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
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Cunoașterea cauzelor impune aplicarea anumitor măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – măsuri care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – care duc la depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendințe agresive; 
 juridico-sociale – care permit creşterea gradului de influențare socială prin popularizarea 

legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare, după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit. Trebuie plecat în evaluarea copilului de la premisa 
că fiecare are valoare şi este unic şi poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună 
prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile special ale fiecărui copil. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, pune în valoare ceea ce ei înşişi nu 
mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă 
mândria de descendenţi ai poporului lor. Aşadar, copilul trebuie urmărit cu mare atenţie cum 
evoluează, cum se menţine în sistemul educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune 
atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine, pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 

Bibliografie: 
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Salvați copiii 

 

 

Prof. Anca Irina Filip                                                                   
Școala Gimnazială Răcăciuni, Bacău 

 

 

 

Sănătatea copiilor este importantă, 

Nu trebuie sa fie ignorată 

Dreptul la viață nu este respectat, 

Iar unii abandonează școala imediat. 

 

Mulți copii nu au protecție, 

În viitor nu au direcție 

Se află astfel neglijați, 

De părinți abandonați. 

 

Noi putem să-i ajutăm, 

Chiar viața să le-o salvăm 

Din puținul nostru să donăm, 

Și-o viață bună să le organizăm. 

 

Eroi putem fi, 

Din inimă a dărui 

Un copil salvat, 

O faptă bună garantat. 
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ABANDONUL ŞCOLAR                                                                
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 

Prof. Înv. Primar: Anca-Gheorghiu Carmen                                                
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea, Jud. Ilfov 

 

“Copiii au nevoie de şcoală, au nevoie de instruire pentru dezvoltarea lor fizică, intelectuală şi 
psihică, pentru valorificarea optimă a potenţialului lor. E un drept al lor tot atât de valabil precum 
dreptul la viaţă, consfinţit de legea română şi de Convenţia ONU cu privire la drepturile copiilor. N-
avem voie să li-l încălcăm.” 

Unii copii iubesc şcoala şi cartea în mod natural, curiozitatea îi impinge să facă experimente, să 
descopere, să citească, să înveţe. Pe aceşti copii, ceea ce îi motivează să înveţe este bucuria, 
plăcerea de a şti. Toţi copiii au acest potenţial. Curiozitatea naturală a copilului şi plăcerea de a şti 
sunt factori deosebit de motivanţi pentru învăţare. Din păcate, prea mulţi părinţi taie mugurii 
curiozităţii naturale a copilului încă din faşă “ lasă-mă în pace cu prostiile tale” , “nu mai pune 
atâtea întrebări” , “nu te interesează la ce foloseşte….” , “chiar dacă-ţi explic, tot n-ai să înţelegi…”. 

Motivaţia este ceea ce îi determină pe oameni să acţioneze aşa cum acţionează. Încrederea în 
sine, dorinţa de a şti, curiozitatea, convingerile proprii, voinţa, cunoştinţele acumulate, familia şi 
prietenii (anturajul) îl pot determina pe copil să înveţe sau să abandoneze şcoala. 

Există şi mulţi copii care sunt total demotivaţi să înveţte deoarece: 

 Nu au încredere în ei, consideră că nu pot, nu sunt în stare şi orice efort ar depune, e inutil; 

 Nu au niciun interes pentru studiu (curiozitatea naturală le-a murit dinainte de a trece pragul 
şcolii) şi nu găsesc nicio plăcere în a şti; 

 Nu vor să plătească acele costuri ale învăţării de care vorbeam mai sus (li se pare că nu 
merită să stea, să se pregătească pentru teza de a doua zi şi să piardă o întâlnire cu băieţii, un film 
bun); 

 Nu ştiu cum să înveţe să-şi organizeze studiul, işi irosesc eforturile şi nu dau randament; 

 Părinţii şi cadrele didactice au aşteptări reduse de la ei, chiar dacă îi tot bat la cap să înveţe; 

 Atmosfera din familie este nepotrivită (tensionată, lipsită de respect între părinţi, divorţuri 
violente, plecări ale părinţilor în străinătate pentru un trai mai bun şi lăsarea copiilor sub tutela 
bunicilor, mătuşilor, unchilor); 

 Lipsa totală a veniturilor din familie (părinţi şomeri, cu incapacitate de muncă, închişi 
pentru infracţiuni); 

 Mediul social şi familial nu valorizează şcoala (copiii sunt convinşi de către adulţi sau 
prieteni de aceeaşi vârstă că şcoala nu mai are nicio importanţă, că “şcoala vieţii” e mult mai 
importantă). 

Ce e de făcut pentru a ne motiva copilul să vină la şcoală? 
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 Stimulează-i încrederea în sine; 

 Stimulează-i dorinţa de cunoaştere şi curiozitatea naturală; 

 Valorizează educaţia; 

 Păstrează o atitudine favorabilă faţă de copil şi de şcoală; 

 Ajută-l să-şi facă prieteni potriviţi; 

 Apreciază-i succesele şi eforturile, iniţiativele lui de a învăţa şi de a-şi face singur temele; 

 Comunică permanent cu copilul, spunându-i că trebuie să-şi asume râspunderea pentru 
îndeplinirea sarcinilor şcolare; 

 Sâ-l încurajeze şi să aprecieze, să exprime aşteptări realiste părinţii; 

  Evită comparaţiile nefavorabile la adresa copilului; 

 Învaţă-l să iubească şcoala (părinţii să arate interes şi entuziasm faţă de activităţile şcolare); 

 Ajtati-l să se gândească la o carieră, să se orienteze către o profesie potrivită cu potenţialul 
său; 

Chiulul e la fel de vechi precum şcoala. Dar una e să chiuleşti o data, de două ori într-un an şi cu 
totul altceva când chiulul este la ordinea zilei şi prezenţa la şcoală devine excepţia. 

De ce chiuleşte copilul? 

 Vrea să atragă atenţia asupra lui, fiindcă părinţii nu-şi fac timp pentru el; 

 Fuge de posibilele probleme de la şcoală sau de acasă; 

 La şcoală este agresat / umilit / ameninţat / căutat de persoane (pe care, chiulind, le evită); 

 Are amici care chiulesc; 

 Crede că aşa e mai smecher, mai cool decât ceilalţi colegi (crede că iese în evidenţă); 

 S-a organizat un chiul în masă (el nu a vrut să fie spărgătorul de chiul); 

 Nu consideră că şcoala e necesară; 

 Trăieşte mirajul banilor făcuţi din smecherii, a succesului peste noapte (din pricina 
anturajului, a lipsei de educaţie, a naivităţii sale) 

 

Ce e de făcut? 

 Discutăm cu copilul imediat ce am aflat; 

 Ascultăm cu atenţie ce are de spus şi el; 

 Ne exprimăm verbal nemulţumirea, calm şi ferm; 

 Luăm imediat legătura cu şcoala; 
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 Identificăm cauza chiulului; 

 Stabilim împreună o strategie de motivare şi de a rezista tentaţiei de a chiuli; 

 Ajutăm să recupereze materia pierdută (lucrează suplimentar, poate chiar cu meditatori); 

Dacă nu soluţionează părinţii cauzele chiulului, se va ajunge la abandonul şcolar, traumă în 
viaţa elevului, care se va pierde de direcţia dreaptă şi corectă în viaţă. Părinţii ar trebui să acorde 
atenţie, afecţiune şi apreciere cu generozitate cât mai curând copiilor aflaţi în acestă situaţie 
disperată.  

 

Bibliografie: 

 Irina Petrea  - “ Şi tu poţi fi supernanny” 
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Înlăturarea efectelor abandonului şcolar 

prin implementarea programului 
,,A doua şansă” 

 
 

Prof. Înv. Primar Cucos Andreia Lenuța 
Şcoala Gimnazială ,,Garabet Ibrăileanu,, Targu Frumos 

 
 
Facilitarea accesului la educaţie face parte din obiectivele prioritare europene în domeniul 

educaţiei, fiind în strânsă legătură cu principiul egalităţii de şanse şi cu cel al nondiscriminării. 
Fiind în deplin acord cu obiectivele europene ce se subsumează acestor principii, Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării a implementat programele PHARE 2001, 2003 şi programul 
multianual PHARE 2004-2006 „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” în toate judeţele. 

S-a urmărit, de asemenea, îmbunătăţirea climatului din şcoli şi transformarea acestora în „şcoli 
prietenoase”, deschise spre comunitate, care abordează procesul educaţional într-un mod dinamic şi 
atractiv, în şcoli care, prin sprijinul pe care îl oferă copiilor, tinerilor din grupuri dezavantajate, se 
constituie în factori de bază ai incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăţilor legate de 
apartenenţa la un anumit mediu socio-economic sau grup etnic.  

Conceptul de Incluziune şcolară fundamentează toate aspectele proiectelor ,,Acces la educaţie 
pentru grupuri dezavantajate”, prin care  s-a urmărit crearea în şcoli a unor medii de învăţare 
accesibile şi primitoare care să reflecte şi celebreze diversitatea etnică şi culturală, astfel încât 
fiecare copil, tânar sau adult să aibă şansa de a se dezvolta la potenţial maxim. 

Programul ,,A Doua Şansă” reprezintă o iniţiativă care vine în întâmpinarea unei probleme des 
întâlnită în comunităţile defavorizate: existenţa unui număr mare de persoane care au depăşit vârsta 
legală de şcolarizare, fără însă a fi reuşit să participe complet sau deloc la propria lor educaţie, la 
nivelul învăţământului obligatoriu. 

În acest context, programul A Doua Şansă oferă posibilitatea continuării şi finalizării studiilor 
obligatorii fără a fi necesară întreruperea activităţii profesionale sau familiale. În acest sens, 
disciplinele de studiu sunt organizate pe module obligatorii şi opţionale bazate pe curriculum-ul 
specific programului ,,A Doua Şansă.”  

Conţinuturile lecţiilor sunt centrate pe interesele şi particularităţile de vârstă ale cursanţilor, au 
aplicabilitate practică imediată, se folosesc exemple din viaţa de zi cu zi şi situaţii culese din 
realitate. 

Modalităţile de lucru aduc în şcoala românească cele mai noi metode dezvoltate la nivel 
internaţional în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi învăţarea activ-participativă. Cursanţii (în 
număr de minim 8 – maxim 15 într-o clasă) sunt încurajaţi să comunice atât între ei, cât şi cu 
profesorii; activităţile propuse urmăresc dezvoltarea personală, incluziunea socială, formarea pentru 
învăţarea pe parcursul întregii vieţi,  formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie care să-i confere 
tânărului / adultului aceleaşi posibilităţi de evoluţie ulterioară ca şi absolventului de învăţământ 
obligatoriu.  

 
„A Doua Şansă” pentru învăţământul primar se adresează tuturor persoanelor care au depăşit cu 

cel puţin patru ani vârsta legală de şcolarizare şi care se află în una dintre următoarele situaţii: 
 
      1. nu au participat deloc la educaţia formală - şcolară; 
      2. au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar - indiferent de momentul şi 

motivele abandonului; 
      3. nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar. 
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Bazat pe politica Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru asigurarea egalităţii şanselor  şi 
pentru respectarea drepturilor fundamentale ale copilului, programul urmareşte: 

 
 creşterea calităţii educaţiei în învăţământul preşcolar, în vederea stimulării înscrierii copiilor 

în învăţământul obligatoriu; 

 stimularea copiilor în vederea finalizării educaţiei de bază (prevenirea abandonului 
timpuriu);  

 asigurarea celei de-a doua şanse în educaţie pentru persoanele care nu şi-au finalizat studiile 
în învăţământul obligatoriu (corecţia abandonului). 

Obiectivele programului : 
 
1. Îmbunatatirea conditiilor de acces şi integrare specifică a copiilor din grupuri dezavantajate în 

învatamântul obligatoriu – Componenta Şcoala incluzivă; 
 
2. Corectarea abandonului şcolar, în vederea combaterii excluderii si marginalizarii, a celor care 

nu au finalizat învatamântul obligatoriu – Componenta A doua şansa; 
 
3. Asigurarea managementului resurselor şi serviciilor de sprijin educaţional şi integrare 

specifică în domeniul educaţiei incluzive – Componenta Educaţie Incluzivă; 
 
4. Eliminarea, ca practică, a separarii  elevilor pe criterii etnice sau de performanţă în 

învaţamântul de masă. – Componenta Desegregare; 
 
      Rolul cadrelor didactice în cadrul programului: 
 organizator al activitaţilor de învaţare; 
 iniţiator al diferitelor activitaţi; 
 susţine activitatea elevilor cu explicaţii, demonstraţii, 
supervizarea activitaţilor practice; 
 promotor al relaţiilor bune în cadrul grupului; 
 se integreaza activitaţilor grupului atunci când este cazul; 
 partener cu elevul , asumându-şi responsabilitaţi  orientate catre scopuri şi obiective 

educaţionale reciproce; 
 mediator de conflicte; 
 
Strategiile didactice  respectă principiul centrării învăţării pe individ şi conduc la dezvoltarea 

deprinderilor şi a competenţelor integratoare, transferabile, utile individului atât în viaţa şcolară, cât 
şi în cea socio-profesională  sau familială.  

 
Este recomandată respectarea unor principii esenţiale pentru succesul dezvoltării competenţelor 

elevilor:  
 
- respect pentru diversitatea opiniilor;  
- încurajarea permanentă a elevilor;  
- stimularea dinamicii de grup şi a implicării tuturor elevilor;  
- creativitate în abordarea conţinuturilor şi în utilizarea metodelor;  
- deschidere pentru nevoile diferite şi speciale ale elevilor;  
- interes pentru dezvoltarea personală a elevilor;  
- valorizarea parteneriatelor cu membrii societăţii civile; 
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Prin programul de alfabetizare, tinerii parinţi devin conştienţi de importanţa educaţiei în viaţa 
copiilor lor, acordă timp şi se pot implica în activitatea de învaţare a elevilor, dau mai multă 
importanţă şcolii,  ceea ce va conduce  la reducerea absenteismului şi în cele din urmă a  
abandonului şcolar. 

 
 
Bibliografie: 
 
Proiect Phare ,, Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” 
Programul ,, A  doua şansă” 
Dorina Kudor ,, Ghidul profesorului” , ,, Ghidul elevului” 
Ministerul Educaţiei şi Cercetarii ,, Metodologia desfaşurarii programului  
,, Adoua şansa”; 
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SCURTE REFERIRI DESPRE CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

ANDREI ALBERT 
LICEUL PEDAGOGIC ,,MATEI BASARAB,, SLOBOZIA, IALOMIȚA 

 

Studiile psihilogilor și statisticile de specialitate pun în discuție o relație de dublă determinare 
între motivația școlară a elevului și rezultatele sale la învățătură. Consider că subiectul este abordat 
unilateral, căci aceste două elemente importante din specificul elevului sunt interdependente.  
Motivația învățării este un efect al interacțiunii factorilor implicați- familie, societate și latura 
intrinsecă a satisfacției rezultatului obținut.   Este nepotrivit să atribui drept cauză a abandonului 
școlar doar lipsa de motivație școlară. 

Este foarte probabil ca aceste aspecte să aibă drept consecință o implicare mai scazută în 
activitățile colectivului, o slăbire a rolului în grupul de elevi sau chiar o atitudine de izolare față de 
colegi, ceea ce ar construi o stimă de sine mai slabă. Analiștii din domeniu formulează teorii prin 
care susțin că aceste aspecte determină abandonul școlar. Nu susțin aceste teorii, întru cât absolvirea 
unei forme de invățământ nu depinde univoc de relații de prietenie între colegi. Este adevărat că o 
atmosferă de confort emoțional favorizează eficiența învățării, dar nu este singurul factor 
determinant. 

Abandonul școlar are primă manifestare absentesimul. Motivele acestuia sunt diverse. Pot fi 
generate de probleme de sănătate, dar acestea sunt monitorizate de familie și de către profesorii 
diriginți. Soluționarea lor depinde programele de recuperare și de o determinare susținută a familiei, 
a copilului și a școlii.  

Problema majoră a abandonului se manifestă atunci când factorii de mediu nu susțin educația. Și 
aici este cazul în care familia care nu este interesată de educație, de prietenii care au comportamente 
deviante și influențează negativ copilul. Este oportun să recunoaștem faptul că elevii au 
comportamente deviante, adică manifestă atitudini agresive față de profesori și față de colegi, au 
atitudini lipsite de respect față de școală, au aparut tot mai des situații în care poliția a intervenit 
pentru rezolvarea acestora. Sunt necesare tot mai des activități desfășurate în parteneriat cu poliția 
sau alte organizații specifice pentru a face educație în privința reducerii/stopării consumului de 
tutun, alcool, droguri. Activitățile organizate au scop de informare, protejare și educare. 
Voluntariatul amplifică sentimentul de apartenență la un grup, responsabilizează elevul, dă 
oportunitatea de a manifesta atitudini civice față de diferitele probleme ale societății la un anumit 
nivel de percepție, potrivit vârstei și posibilităților. Responsabilizarea elevilor duce la creșterea 
stimei de sine și la dezvoltarea unui sistem de valori, eficientizează comunicarea și organizarea 
activităților. 

Există situații critice determinate de nivelul minim de satisfacere a nevoilor materiale ale 
elevilor. Sunt destule familii care au atâtea probleme financiare, încât este dificil de acoperit costul 
navetei sau alte cheltuieli adiacente timpului petrecut in școală. 

Școala este în măsură să organizeze activități și programe specifice, gen,, Bani de liceu,,, 
,,Rechizite școlare,, , ,, Cornul și laptele,, , acordarea burselor sociale și a burselor de merit, precum 
și prin organizațiile de părinți , pentru stimularea  elevilor prin oferirea unor premii  sau alte forme 
de valorizare a rezultatelor remarcabile. 

Întregul sistem de educație este preocupat de problema gravă a abandonului școlar.  Profesorii 
participă tot mai mult la cursuri de perfecționare, în care se dezvoltă abilități de a manageria 
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situațiile conflictuale, se pune accent tot mai mult pe diversificarea metodelor activ-participative de 
lucru, de  centrare a atenției pe elev. Sindicatele trag un semnal de alarmă în privința adaptării 
programelor de învățare la cerințele actuale ale societății.  

Există, insă, un semnal de alarma ce trebuie evidențiat. Nivelul evaluărilor este sensibil coborât, 
iar rezultatele acestora sunt din ce în ce mai slabe, într-un mod ingrijorător. Este cazul să ne 
asumăm o realitate- părinții acestor copii care nu au interes pentru școală, la rândul lor (să 
recunoaștem) au acordat un interes mai scăzut decât generația precedentă. Și ajungem la recurența 
că părinți cu respect minim față de educație au copii cu manifestări de dezinteres față de educație.  

Consider că până la a atrage atenția societății față de lipsa de adaptare a sistemului de educație 
în raport cu cerințele vieții de astăzi, este potrivit a institui metode de responsabilizare a familiei in 
raport cu absenteismul elevilor. A fost o perioada cand se elaborau contracte de parteneriat familie -
școala, în care părțile contractului erau responsabilizate în termeni de amendă primită de familie/ 
ore de muncă în folosul comunității în cazul absenteismului elevului.  

Educația este un drept constituțional al copilului, dar trebuie să fie și o datorie a familiei în a 
susține instituția școală.  Soluțiile nu sunt ușor de găsit. Este foarte important ca factorii de decizie 
să formuleze ținte în termeni măsurabili și în concordanță cu realitatea și, mai ales, să fie 
determinați în aplicarea regulilor. 
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STUDIU DE SPECIALITATE: 
Educaţia incluzivă şi combaterea abandonului şcolar.  

Exemplu de bună practică 
 
 

Prof. Andrei Doina 
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău 

 
 
Parcursul elevilor este în pericol de fragmentare, într-o multitudine de moduri, ceea ce conduce 

la rezultate nesatisfăcătoare şi chiar la abandon şcolar. Tranziţia între cicluri şi tipuri de şcoli poate 
reprezenta un moment în care se manifestă problemele, dar poate evidenţia şi simptomele altor 
chestiuni. În cazul multor tineri chiar şi accesul la educaţie reprezintă o problemă. 

Unul din zece tineri europeni termină o formă de învăţământ sau formare fără să deţină 
competenţele şi calificările considerate actualmente necesare pentru tranziţia cu succes către piaţa 
muncii şi participarea activă la societatea contemporană, riscând astfel să ajungă şomeri, să fie 
excluşi social şi devină săraci. 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învăţământ şi climatul şcolar sunt alţi factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăţa şi a fi, iar 
dacă acestea sunt flexibile, iar părinţii şi elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi 
de o experienţă pozitivă pentru elevi. 

Se impune o „abordare holistică”, în cadrul căreia întreaga comunitate şcolară (conducerea 
şcolii, cadre didactice, elevi, familiile acestora) participă la un efort colectiv şi coerent, în strânsă 
colaborare cu partenerii externi şi întreaga comunitate. 

Prezint în continuare, ca model de bună practică, Proiectul de prevenire şi combatere a 
abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii „Educaţia este şansa ta!”, derulat în parteneriat cu 
Colegiul Economic Buzău şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău. 

REZUMATUL PROIECTULUI: 
Despre educaţie se vorbeşte foarte mult în toate mediile şi situaţiile sociale. Instituţiile, 

organizaţiile sociale, comunităţile umane, dar şi fiecare om, în numeroase contexte de viaţă, 
individuale şi colective, evocă puterea sau slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi 
care duc la satisfacţii sau insatisfacţii, la succes sau insucces.  

În ultimii ani, şcoala noastră se confruntă cu o problemă gravă – absenteismul – ce duce la 
abandonul şcolar, implicit la eşecul şcolar.  

Elevii din ciclul liceal, care acumulează un număr mare de absenţe nemotivate, locuiesc la 
distanţe mari faţă de şcoală, sunt reţinuţi de familii la treburile gospodăreşti sau provin din familii 
cu mulţi copii şi cu posibilităţi materiale reduse, unele dezorganizate.  

Numărul mare de absenţe duce la imposibilitatea încheierii situaţiei şcolare, a promovării, care 
atrag după ele repetenţia şi abandonul şcolar mai apoi.  

 
SCOPUL/MOTIVELE PROIECTULUI: 
 Diminuarea numărului de elevi care abandonează şcoala şi creşterea motivaţiei învăţării 

pentru a asigura tuturor elevilor şanse egale la educaţia de bază.  
 
OBIECTIVE:  
 Conştientizarea importanţei educaţiei în formarea personalităţii elevului, atât în rândul 

elevilor problemă, cât şi a părinţilor acestora; 
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 Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea la activităţi extraşcolare a elevilor ce provin 
din familii dezorganizate şi cu posibilităţi materiale reduse; 

 Identificarea, procurarea şi utilizarea fondurilor din sponsorizări pentru susţinerea unor 
cheltuieli materiale ale elevilor problemă; 

 Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în rândul elevilor; 
 Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar din şcoală;  
 Acordarea de suport elevilor cu risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţământului; 
 Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 

şcolar; 
 Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

sau risc de abandon şcolar din şcoală.  
GRUPUL ŢINTĂ:  
 Elevi cu predilecţie spre absenteism; 
 Cadre didactice; 
 Părinţi. 
ACTIVITĂŢI:  
a) Pentru elevi:  
Obiective:  
 Creşterea încrederii în sine a copilului prin îmbunătăţirea imaginii de sine;  
 Stimularea motivaţiei copilului pentru învăţare.  
Acţiuni: 
 Întâlniri între elevi de clase, niveluri diferite în vederea împărtăşirii din experienţa privind 

modalităţile şi condiţiile de învăţare în familie (trimestrial);  
 Realizarea unui program de consultanţă cu elevii ce dovedesc lacune în cunoaştere 

(săptămânal);  
 Dezbateri pe tema „Succesul şcolar asigură reuşita în viaţă?” (semestrial). 
b) Pentru părinţi:  
Obiective:  
 Sensibilizarea familiei în privinţa relaţiei cu şcoala;  
 Ridicarea standardului de civism al familiilor elevilor din şcoală.  
Acţiuni:  
 Iniţierea unui curs de educaţie a părinţilor cu copii-problemă (trimestrial);  
 Oferirea unui plus de competenţă psiho-pedagogică prin consiliere permanentă a părinţilor 

(permanent);  
 Întâlniri cu medici şi psihiatri pe tema: „Modificări fizice şi psihice în viaţa copilului” 

(trimestrial);  
 Dezbateri în colectivele de părinţi pe clase cu tema „Familia – o instituţie cu rol 

fundamental în viaţa copilului”.  
c) Pentru profesori:  
Obiective:  
 Cunoaşterea psiho-comportamentală a adolescentului.  
Acţiuni:  
 Modalităţi de cunoaştere psiho-pedagogică a elevului; 
 Schimb de experienţă între cadrele didactice pe tema „Empatia şi relaţia profesor – elev”;  
 Dezbateri pe marginea cercetării privind cauzele favorizante ale eşecului şcolar;  
 Intensificarea vizitelor la domiciliul elevilor.  
CONCLUZII 
Abandonul şcolar este, în fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din diferite 

motive, se îndepărtează de şcoală şi, în cele din urmă, o părăseşte. 
Şcoala trebuie să încerce să suplinească prin oferta sa – educaţională şi de sprijin în învăţare şi 
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incluziune – lipsurile cu care vine elevul din familie şi comunitate şi să coopereze interactiv şi 
eficient cu familia. 

Un element esențial în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 
programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt 
diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în clasă fiecare poate avea un loc, un 
statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Trebuie plecat de la 
premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile 
lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi 
nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie.  
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Studiu de specialitate: Dropout Prevention 

 
 

Prof. Andrei Elena, Colegiul Economic Buzău 
  
 
Introduction 
The high levels of school dropout are a main issue in Romania nowadays. The share of early 

leavers from education and training in Romania in 2016 stood at 18.5% of the school population, 
according to data from the EU’s statistical office Eurostat. This is the third highest share in the 
European Union, after the 19.6% registered in Malta, and the 19% in Spain. The “early leavers” 
term refers to young people aged 18-24, who completed at most a lower secondary education and 
were not in further education or training during the four weeks preceding the survey. Romania’s 
2016 rate is also higher than the 17.9% registered in 2006, although slightly lower than the 19.1% 
of 2015. 

Research 
School dropout significantly correlates with low family support (low educational capital from 

parents/tutors and low cultural capital); unfriendly, non-inclusive school environment (pleasure in 
coming to school, integration in school group, place in the classroom, lack of participation or low 
participation in pre-school education); low grades (representation and valorisation of education per 
se); passage from one educational level to another (after the 8th grade, there is the highest school 
dropout rate); belonging to a vulnerable group. The lack of parents’ involvement in school activities 
can influence negatively school performance and the way they relate with school during school 
hood. Vulnerable children categories – children from poor families, children from monoparental 
families – have a lower school attendance rate and a lower level of school records than children 
from non-vulnerable environments. Also, domestic violence can be a predictor of school dropout. 

The route map of a schooler highly depends on home preparation for consolidating knowledge 
and making progress. Children from vulnerable environments rely on less favourable conditions 
preventing them from preparing: a large family (crowded living conditions), lack of food, 
involvement in chores, raising younger siblings, lacking people able to help them do their work or 
explain what and how to do, etc.  

Strategies for Dropout Prevention 
 Students report a variety of reasons for dropping out of school; therefore, the solutions are 

multidimensional. We have identified effective strategies that have the most positive impact on 
reducing school dropout. These strategies appear to be independent, but actually work well together 
and frequently overlap.  

 Systemic approach: a continuing process of evaluating goals and objectives related to school 
policies, practices, and organizational structures as they impact a diverse group of learners. 

 School-community collaboration: When all groups in a community provide collective support 
to the school, a strong infrastructure sustains a caring supportive environment where youth can 
thrive and achieve. 

 Safe learning environments: a comprehensive violence prevention plan, including conflict 
resolution, must deal with potential violence as well as crisis management. A safe learning 
environment provides daily experiences, at all grade levels, that enhance positive social attitudes 
and effective interpersonal skills in all students. 

 Family engagement: research consistently finds that family engagement has a direct, positive 
effect on children’s achievement and is the most accurate predictor of a student’s success in school. 

 Early childhood education: birth-to-five interventions demonstrate that providing a child 
additional enrichment can enhance brain development. The most effective way to reduce the 
number of children who will ultimately drop out is to provide the best possible classroom 
instruction from the beginning of their school experience through the primary grades. 
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 Early literacy development: early interventions to help low-achieving students improve their 
reading and writing skills establish the necessary foundation for effective learning in all other 
subjects. 

 Mentoring/tutoring: Mentoring is a one-to-one caring, supportive relationship between a 
mentor and a mentee that is based on trust. Tutoring, also a one-to-one activity, focuses on 
academics and is an effective practice when addressing specific needs such as reading, writing, or 
math competencies. 

 Service-learning: service-learning connects meaningful community service experiences with 
academic learning. This teaching/learning method promotes personal and social growth, career 
development, and civic responsibility and can be a powerful vehicle for effective school reform at 
all grade levels. 

 Alternative schooling: alternative schooling provides potential dropouts a variety of options 
that can lead to graduation, with programs paying special attention to the student’s individual social 
needs and academic requirements for a high school diploma. 

 After-school/out-of-school opportunities: many schools provide after-school and summer 
enhancement programs that eliminate information loss and inspire interest in a variety of areas. 
Such experiences are especially important for students at risk of school failure because these 
programs fill the afternoon “gap time” with constructive and engaging activities. 

 Professional development: teachers who work with youth at high risk of academic failure need 
to feel supported and have an avenue by which they can continue to develop skills, techniques, and 
learn about innovative strategies. 

 Active learning: active learning embraces teaching and learning strategies that engage and 
involve students in the learning process. Students find new and creative ways to solve problems, 
achieve success, and become lifelong learners when educators show them that there are different 
ways to learn. 

 Educational technology: technology offers some of the best opportunities for delivering 
instruction to engage students in authentic learning, addressing multiple intelligences, and adapting 
to students’ learning styles. 

 Individualized instruction: each student has unique interests and past learning experiences. An 
individualized instructional program for each student allows for flexibility in teaching methods and 
motivational strategies to consider these individual differences. 

Conclusions and discussion 
School dropout has several causes, both internal and external. Each schooler has his/her own 

history which, in interaction with other social, pedagogical, or psychological aspects, have different 
short- and long-term consequences. This is why they need another educational environment. 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 
 

Prof. înv. primar ,Andrei Violeta 
Liceul Teologic Tg-Jiu, Gorj 

   
 

 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 
resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.     

 
Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar.Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm 
sa identificăm şi să studiem câteva cauze: 

 
Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți.  

 
Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 

personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. 

 
Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 

de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea 
surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie 
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un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. 

 
Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 

de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 
Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 
Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. 
Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 

conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 
 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
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cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. 
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Băban, A. (2001) Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj – Napoca 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

Profesor - educator Angearu Mioara                                                     
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria 

 

Clasa în care va fi integrat copilul cu cerinţe speciale va trebui să primească informaţii într-o 
manieră corectă şi pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea 
lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilităţi.  

Cadrul didactic are obligaţia să cunoască deficienţele copiilor pe care îi are în grupă/clasă în 
scopul înţelegerii acestora şi pentru a-şi putea modela activităţile, în funcţie de necesităţile copiilor. 

Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea şi aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor 
deficienţe, ceea ce determină copiii să înţeleagă bine situaţia celor care au dizabilităţi; prin 
povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea unor persoane cu deficienţe. 

Nu este uşor să lucrezi cu copii cu deficienţe. Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar 
are în vedere nu numai competenţe academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini 
ce ţin de dezvoltarea socio-emoţională: a trăi şi a lucra împreună sau alături de ceilalţi, a accepta 
diversitatea, toleranţa. 

Primirea în clasă a copilului cu dificultăţi de învăţare şi cerinţe educative speciale, atitudinea 
faţă de el trebuie să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din 
sală. Conduita şi atitudinea profesorului trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă 
preşcolarului/şcolarului cu dizabilităţi aceeaşi valoare ca şi celorlalţi, respectându-se principiul 
şanselor egale.  

Cadrul didactic trebuie să evite compătimirea, mila sau alte conduite inadecvate care pot 
semnifica de fapt devalorizarea copilului cu dificultăţi şi dizabilităţi. De aceea, trebuie să exprime 
aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare, ca şi pentru ceilalţi copii din clasă.  

Deşi doamna educator/profesor pare că ignoră total elevul respectiv în realitate nu este deloc 
aşa; era lăsat să participe unde vrea şi unde îi place în ritmul lui de lucru, să coloreze cum îi place, 
cât poate, cu ce culori îi plac, însă de fiecare dată când făcea o boacănă, blând dar ferm, îi spunea că 
a greşit, însă îl lăuda frecvent pentru semne grafice, colorare, modelaj de plastelină, pentru aşezatul 
jucăriilor şi rechizitelor.  

Pornind de la şanse egale, acelaşi tratament, pliat pe trecerea de la magistrocentrism spre 
egocentrism, perfecţionarea cadrelor didactice, abordarea curriculumului adaptat, întocmirea 
planului de servicii educaţionale individualizate, lucrul diferenţiat cu elevii, consilierea elevilor şi a 
familiei considerăm că ceea ce ţine de învăţământ, şcoală şi dascăl s-a făcut. 

Pe lângă şcoală şi cadrele didactice familia joacă un rol extrem de important în prevenirea 
abandonului şcolar a elevilor integraţi în şcoala de masă sau a elevilor integraţi în şcoala specială. 
Astăzi problemele financiare invocate până de curînd de familiile elevilor cu cerinţe educative 
speciale sau cu probleme sociale au devenit pretexte. 

Comunitatea locală şi statul român au venit în sprijinul acestor familii cu venituri lunare 
substanţiale, alocaţii de stat, hrană, sociale... majorate,  transportul gratuit al elevilor din unele 
localităţi, masă caldă zilnic la şcoală, terapii recuperativ-compensatorii gratuite, terapie 
educaţională complexă şi integrată şi totuşi există copii care abandonează şcoala. 

Educaţia şi responsabilizarea părinţilor, cursurile de parentting obligatorii, stoparea 
vagabondajului şi a consumului de droguri, reducerea comportamentelor antisociale în comunitate 
şi familie, reducerea consumului de alcool mai ales în locurile publice, creşterea interesului şi 
respectului faţă de muncă şi şcoală, implicarea activă a tuturor instituţiilor comunitare rămân totuşi 
teme serioase cu mai multe probleme nevăzute decât cele necunoscute.   

Pe viitor noi toţi trebuie să conştientizăm şi să readucem şcoala la nivelul de respect cuvenit dar 
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mai ales să înţelegem rolul şcolii în comunitate şi societate, să devenim parteneri reali în educaţie 
familie-şcoală-comunitate, să construim împreună prin parteneriate publice private creşe, grădiniţe, 
şcoli, să finanţăm serios şi responsabil domeniul învăţământului românesc şi să salarizăm corect 
dascălii aşa încât să nu mai fie umiliţi de salariile brancardierilor, şoferilor, femeia de serviciu de 
la... etc.  Pare ireal dar s-a promovat în societate muncitorul necalificat pentru că îi dai salariul 
minim pe economie iar cadrul didactic debutant are salariul mai mic decat salariul minim în 
construcţii acordat în România. Aici copilul şi familia vin şi spun: ,,De ce să mai învăţ şi să vin la 
şcoală? Mai bine mă duc pe şantier.“ 

Să promovăm şcoala şi dascălul în media însă nu prea poţi că se ajunge la veniturile salariale şi 
tot umilinţă este să spui cât costă un tratat de specialitate, hainele, încălţămintea, medicamentele, 
stomatologul iar dacă mai are şi copil la şcoală...  

Subfinanţarea sistemului de învăţământ şi ignorarea nevoilor societăţii româneşti, promovarea 
altor valori după 1990, politizarea excesivă şi neimplicarea principială a legislativului au condus în 
această direcţie greşită. 

În concluzie motivarea şi determinarea se află clar în afara şcolii, voit sau nu, impus, indiferent 
de profesionalismul, dorinţa, nevoile,  cadrului didactic şi ale şcolii în general.   
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Ce ne poate spune un copil despre abandonul școlar? 

 

Prof. Angela Tața , CSEI Brașov 

 

Statisticile recente oferite de Eurostat ( Biroul de Statistică al Uniunii Europene) nu sunt foarte 
încurajatoare referitor la abandonul scolar  în unele dintre statele membre. Este încă un fenomen 
îngrijorător, dacă ne gândim că Romania ocupă un loc trei în ce privește copiii și tinerii ce parăsesc 
de timpuriu școala, fiind totuși depăsită în prezent  de state precum Spania si Malta.   

Despre cum poate ajunge un copil să abandoneze școala, despre cauzele care îl pot aduce în 
această situatie,  ne povestește chiar el însuși. A fost de acord să i se afle povestea  tocmai în ideea 
că ar putea fi una inspirațională pentru alte persoane aflate în situație de risc. Iar pe noi  adulții, 
privind această poveste prin ochi de copil și  poate, citind puțin printre rînduri, ar putea să ne inspire 
în a ințelege mai bine fenomenul, în a găsi soluții dincolo de interpretarile academice, de 
generalizari si clasificari, conceptualizari si teoretizări.. 

”Mă numesc Valentin și sunt acum în clasa a IX-a la un liceu de artă. Povestea mea e cam așa:  

În clasa a VI-a nu am mai vrut sa merg la școală. Eram foarte hotarât să plec cu tata care lucra 
de câțiva ani in străinătate și ne trimitea mereu bani. Eram sigur că acolo se fac ușor banii si că e 
ușor să îți găsești de lucru chiar și fără prea multă școală. 

Noi - eu, cei doi frați ai mei si mama- stăteam împreună cu bunicii. Ne înghesuiam intr-o căsuța 
foarte mica la marginea orașului. Dimineața era cel mai greu când trebuia să plecăm toți si nu 
aveam loc in baie.  

Întotdeauna școala a fost pentru mine un chin. Am fost diagnosticat cu tulburare specifică de 
invățare – TSI. Atunci nu ințelegeam ce inseamnă sa fii dislexic. În clasa a IV-a încă nu puteam să 
citesc. Nu puteam indiferent ce aș fi făcut. Stăteam uneori cu cartea in fața ochilor, ca să nu o supăr 
pe mama, până noaptea târziu intr-un efort de a ințelege ce rost au literele alea, cum asociate 
insemnau ceva, altă data altceva… Orice text fara o imagine, o poza ceva de care să mă agăț, pentu 
mine era o pedeapsă. Mă făcea să intru în panică. De ce pentru ceilalți era atât de ușor? 

Eram batjocura copiilor din clasă, prostul clasei, leneșul. Mă simțeam dat la o parte de toată 
lumea, nu vorbeam cu nimeni. In fiecare dimineață ma durea stomacul când trebuia să plec la 
școală. Și apoi… nu am mai ajuns. La început mă prefăceam bolnav să pot pleca acasă, apoi nu am 
mai ajuns deloc. Când era vremea mai bună mă opream prin parc, umblam prin magazine, intram pe 
furiș pe stadion. Alteori ma ascundeam in beci cu caietul de desen si rămâneam pâna se intorceau 
copiii de la școală. La inceput desenam litere. Doar le desenam. Unele mai groase, mai inflorite, 
inalte, aplecate…Le făceam să semene cu personaje din filme, din jocuri sau desene animate. Așa 
mi se părea mie atunci. Mai aveam un telefon de la tata si uneori ma jucam pe el. 

Mama a aflat de la școală că eu nu mergeam, tata a aflat de la mama și în vara aceea m-a luat cu 
el. Și atunci am văzut... Am văzut cum câștiga el banii pe care ni-i trimitea. Pe șantier, la peste 40 
de grade, în soare sau în ploaie, multe ore de muncă grea și nu știa niciodată când o să  termine 
lucrul. Si tot acolo am mai văzut ceva. Odată, trecând pe o stradă mică erau expuse niște desene, 
niște tablouri. Am rămas mult prin preajmă si atunci nu m-am gândit la nimic dar cu imaginea aceea 
am rămas in minte foarte multa vreme.  

Vedeam mereu in mintea mea tablourile, desenele expozitia… 

M-am intors la școală. Am fost ajutat de multi oameni. Mama m-a dus la psiholog, La școala 
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invătam dupa programe  adaptate, mergeam la logoped, eram ascultat mai mult oral, mi se spunea 
că vorbesc și povestesc frumos dar imi era greu cu scrisul, nu puteam ține pasul. M-au ajutat 
părintii, frații mei, mulți profesori si chiar colegii. Imi este mai usor sa desenez. Câteva desene de 
ale mele au fost puse intr-o expoziție intr-o sala cu multe lumini. Am participat la un concurs, 
printr-un proiect, la școală. Acum știu de ce vedeam mereu în mintea mea acea expoziție, știu ce 
vreau să fac în viață!” 

Putem vorbi despre modalități de prevenire a abandonului scolar cu cuvinte mari: politici 
publice, programme guvernamentale, strategii comunitare, proiecte la nivel national, local, despre 
ONG-uri și cu toții știm că acestea sunt foarte necesare la nivel de societate. Mai departe insă, cred 
că este nevoie de implicare personală a fiecăruia dintre noi. 

Orice copil pierdut prin abandon este un eșec al școlii si ne poate duce cu gândul la insuficienta 
implicare, la un management deficitar, la o comunicare ineficientă intre specialisti ai școlii sau între 
școală si familie. Ne poate duce cu gândul la lipsa de întelegere a copilului, sau insuficient timp 
alocat comunicarii cu copilul .  
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Abandonul şcolar 
Cauze şi modalităţi de prevenire 

 
 

Anghel Adriana Veronica 
Şcoala Gimnazială Cănuţă Ionescu - Urlaţi 

 
 
În plan social, abandonul școlar poate fi considerat una dintre formele eșecului școlar, alături de 

marginalizarea și excluderea socială și profesională, analfabetismul, reprezentând o problemă acută 
a sistemului de învățământ românesc. 

Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. De 
multe ori abandonul se asociază cu delicvența juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viața de familie 
dezorganizată, cu excluderea socială. Cei care abandonează școala sunt mai predispuși să devină 
dependenți de programele și alocațiile sociale oferite de stat, astfel că fenomenul de abandon școlar 
se transformă înt-o problemă care afectează întregul sistem economic, social, politic, cultural al 
unui stat. 

Cauzele abandonului şcolar sunt următoarele:  
 Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie, şi lipsa oportunităţilor 

de succes socio-profesional pentru absolvenţi. Lipsiţi de motivaţie, mulţi dintre elevii claselor 
gimnaziale renunţă în primii ani de studiu, ajutând în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca 
zilieri. 

 Cultura de origine a elevilor – mediul din care provin elevii este foarte important în reuşita 
sau în eşecul şcolar şi profesional al elevului. 

 Climatul familial are rol hotărâtor în cauzele abandonului şcolar. 
 Factorii de natură socială şi economică 
 Factorii de natură educaţională- insubordonare faţă de normele şi regulile şcolare, chiulul, 

absenteismul, repetenţie 
 Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor lipsuri din 

copilărie. 
S-a înțeles că, fără a se investi în educație, ceea ce limitează în mod clar posibilitatea de opțiune 

pe piața muncii și îi introduce timpuriu în alte grupuri sociale decât cel educațional, ca urmare, nu 
mai relaționează cu tineri de aceeași vârstă și cu aceleași preocupări de formare și dezvoltare 
profesională. 

Fenomenul de absenteism conduce la insuccesul școlar și constituie unul dintre cei mai 
importanți factori ce percepe abandonul școlar. Absenteismul este o problemă socială caracterizată 
prin conduită evazionistă, cronică, care reflectă lipsa de interes, de motivație, de încredere în 
educația școlară. 

Ignoranţa familiei, folosirea copiilor cu prioritate în muncile din gospodărie în defavoarea şcolii, 
familii dezorganizate, lipsa unui model în familie, neacomodarea la trecerea de la un ciclu de 
învăţare la altul, lipsa motivaţiei, handicapul, plecarea părinţilor în străinătate şi rămânerea copiilor 
în îngrijirea rudelor sau vecinilor sunt factori de formare şi de dezvoltare a acestei probleme, iar 
neimplicarea şcolii, lipsa perspectivelor după terminarea şcolii, nivelul de trai scăzut al familiei, 
repetenţia pot fi factori de menţinere şi activare.  

Astfel elevii marginalizaţi, care nu fac parte cerinţelor şcolare ale căror părinţi nu au posibilităţi 
materiale şi nu au nici o perspectivă după terminarea şcolii au o stimă de sine scăzută, trec prin 
frustrare şi stres, nemulţumire îngrijorare şi neîncredere dezvoltând comportamente de anxietate, 
implicare în alte activităţi izolare, neimplicare, abandon. 
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Modalităţi de prevenire a abandonului şcolar:  
 Parteneriat şcoală-familie-comunitate locală bazat pe colaborare, implicare, sprijin; 

 Echipe comunitare pentru a interveni eficient în reintegrarea şcolară a copiilor; 

 Activităţi extraşcolare; 

 Responsabilizarea la nivelul clasei; 

 Valorizarea elevilor aflaţi în dificultate prin diferite activităţi; 

 ,,Şcoala părinţilor” pentru a schimba mentalitatea părinţilor care consideră că munca este 
bună pentru copii la orice vârstă; 

 Derularea formelor de recuperare şcolară prin forme alternative; 

 Activităţi de consiliere; 

 Organizarea de întâlniri între elevi, absolvenţi, părinţi, cadre didactice, cu prezentarea de 
modele de reuşită în profesie; 

 Consilierea elevilor şi părinţilor în vederea accesării fondurilor şi alocaţiiolor legale , în 
vederea obţinerii actelor legale; 

 Stimularea copiilor cu rezultate bune la învăţătură; 

 Implicarea mediatorului şcolar. 
 

Prin cele arătate mai sus se arată că abandonul şcolar este, în fapt, culminarea unui proces pe 
parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de şcoală şi în cele din urmă o 
părăseşte.Copiii trebuie monitorizaţi încă de la începutul şcolarizării, astfel încât să se poată 
prevedea şi preveni tendinţa de abandon şolar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia. 
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ABANDONUL SCOLAR                                                               
Cauze si modalitati de prevenire 

 

Prof. ANTON ANILENA                                                                
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAILA 

 

Abandonul scolar este o problema grava, iar prognozele arata ca acest fenomen se va accentua 
din cauza crizei economice. Cresterea ratei de abandon poate fi determinata si de criza economica 
actuala. Prognoza privind impactul crizei economice estimeaza o crestere a populatiei afectata de 
saracie, lucru care va conduce indubitabil la cresterea fenomenului de abandon scolar.                           

Daca inainte de 1989 rata abandonului scolar era foarte scazuta, imediat dupa schimbarea 
regimului si trecerea la democratie s-a constat ca elevii tind tot mai mult s-a paraseasca bancile 
scolii. Ei au fost incurajati si de atitudinea parintilor pentru care “cartea nu mai reprezinta o 
prioritate”, nici garantia asigurarii unui loc de munca. Mai mult, emigrarea fortei de munca ii 
afecteaza tot mai tare pe elevi, care fie ca-si urmeaza parintii, fie sunt lasati unor rude sau 
cunostinte apropiate care se ocupa doar superficial de situatia scolara a copiilor. 

Ce se poate face pentru prevenirea abandonului scolar ? 

Printre actiunile ce pot fi intreprinse pentru reducerea ratei de abandon in tara noastra: 
integrarea elevilor cu risc de renuntare la educatie si mentinerea acestora in sistemul scolar, 
cresterea responsabilizarii cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflati in abandon, 
monitorizarea starii sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor si identificarea periodica a 
modificarilor in ceea ce priveste factorii de abandon scolar. 

Un alt lucru ce se poate face este cresterea atractivitatii scolii. Iata cateva din actiunile propuse 
de expertii UNICEF: 

 activitati extrascolare desfasurate in scoala (actiuni de renovare/infrumusetare /curatire a 
scolii; concursuri sportive; actiuni/concursuri de creatie artistica; competitii de joc pe computer; 
etc.) desfasurate in scolile din comunitati cu risc ridicat de abandon, precum si in liceele care atrag 
elevi din astfel de comunitati. 

 organizarea de intreceri intre echipe de elevi constituite in functie de cartierul de 
provenienta 

 toate aceste actiuni sau ansambluri de actiuni trebuie sa aiba un caracter periodic, pentru a 
mentine continuu elementul de atractivitate al scolii si a se constitui intr-un factor de antrenare 
constanta a atentiei elevilor in activitati legate de spatiul scolar. 

 motivarea pozitiva a participarii poate fi data prin acordare de premii simbolice grupurilor 
de elevi care sunt mai performante in astfel de actiuni. 

 planificarea actiunilor cu pricina poate fi realizata cu participarea elevilor (dar nu doar a 
acelor care nu prezinta risc de abandon) si a autoritatilor locale (acestea pot fi prezente in faze cheie 
ale actiunilor, furnizand motivatii pozitive atat elevilor cat si cadrelor didactice). 

 utilizarea resurselor scolii pentru atragerea elevilor prin activitati de timp liber. 

Un alt lucru care se poate face este utilizarea experientiei celor ce au renuntat la scoala pentru a 
preveni scaderea increderii in educatie. 
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 ar putea fi util ca elevi care au renuntat deja prematur la scoala sa intre in contact cu cei 
aflati in risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea lor curenta despre scoala, cum a 
decurs viata lor post-scolara. 

 fosti elevi ai scolii pot fi atrasi sa isi prezinte istoriile de viata in "mini-conferinte", in care 
dialogheaza cu actualii elevi. 

 implicarea proactiva a cadrelor didactice in combaterea abandonului 

 scolar si renuntarii timpurii la educatie 

 stimularea administratiilor locale si a ONG-urilor de profil sa implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a si de liceu proveniti din comunitati cu risc ridicat de abandon in programe de 
suport pentru batrani si familii aflate in nevoie 

Pana la urma, care ar fi multitudinea de factori ce ii determina pe copii sa nu mai mearga la 
scoala? 

Cauze din mediul familal:  dificultatile materiale, modelul educational oferit de parinti sau de 
fratii mai mari care sunt poate mai influenti, dezorganizarea familiei care atrage dupa sine dificultati 
materiale, implicarea in activitati aflate la limita legii, intrarea pe piata muncii. Alte motive ce isi au 
sursa in cadrul familiei: increderea scazuta in educatie, migratia circulatoarie, problemele 
intampinate de copii ce parasesc sistemul de invatamant romanesc si apoi se intorc, si nu in ultimul 
rand etnica. 

Factori care apar in comunitati, unii specifici doar anumitor comunitati: mariajul timpuriu si asa 
zisul “furt de fete” care apar in comunitatile de etnici rromi; aparitia unui copil, lipsa de securitate 
in anumite zone si altii. 

Factori ce apar in mediul scolar: neimplicarea, orientarea scolara si profesionala, repetentia 
frecventa, integrarea insuficienta in colectivul clasei de elevi, familiaritatea mediului scolar. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. inv. prim. ANTONESCU  MIHAELA 
Scoala Gimn.”I. A. BASSARABESCU” - PLOIESTI, PRAHOVA 

 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. De ce 
s-a ajuns să ia amploare acest abandon şcolar,unde se greşeşte şi cine greşeşte de,din ce in ce mai 
mulţi copii părăsesc sistemul mai devreme sau mai târziu.Sunt sigură ca fiecare din parţile implicate 
au o vină, de la parinti, dascăli, comunitate,a utorităţi până la elevul însuşi. 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 
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Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’ . E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare dascăl în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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Abandonul școlar – o problemă a sistemului educațional contemporan 

 
 

Prof. Anuța Mirela 
Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud 

 
 
 
În mileniul III, o serie de state ale lumii, între care și România, se confruntă în sistemului 

educațional, cu o rată ridicată a abandonului școlar. Deși pare greu de crezut, cel puțin pentru 
poporul român, care cu zeci de ani în urmă a luptat pentru un învățământ gratuit, astăzi, tânăra 
generație renunță la dreptul la educație destul de ușor, în fața unor dificultăți și astfel, își 
compromite uneori, iremediabil viitorul.  

 
Studii de specialiate au evidențiat următoarele cauze ale abandonului școlar în România: 

dificultățile materiale, modelul educațional oferit de părinți sau de frații mai mari, dezorganizarea 
familiei, implicarea în activități aflate în afara legii, intrarea pe piața muncii, încrederea scăzută în 
educație, migrația circulatorie, iar în unele comunități: mariajul timpuriu, apariția unui copil, lipsa 
de securitate din zonă, etc.  

 
La nivelul unităților de învățământ, situațiile de abandon școlar sunt determinate de repetențiile 

repetate și frecvente, de insuficienta integrare în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relațiilor 
dintre elevi, respectiv, profesori și elevi. 

 
Acest fenomen a fost analizat și de responsabili ai Uniunii Europene, iar experții UNICEF au 

reliefat rolul și importanța școlii în reducerea ratei de abandon. Printre acțiunile identificate de 
aceștia, care au drept urmare scăderea abandonului școlar se numără: integrarea elevilor cu risc de 
renunțare la educație și menținerea acestora în sistemul școlar, creșterea responsabilizării cadrelor 
didactice, reintegrarea elevilor deja aflați în abandon, monitorizarea stării sistemului pentru 
prevenirea timpurie a crizelor și identificarea periodică a modificărilor în ceea ce privește factorii de 
abandon școlar. 

 
De asemenea, o soluție o reprezintă și creșterea atractivității școlii, în acest sens experții 

UNICEF fac următoarele propuneri: desfășurarea în școală a unor activități extrașcolare (concursuri 
sportive, concursuri de creație artistică, competiții de joc pe computer), în mod deosebit în școlile 
aflate în comunități cu risc ridicat de abandon; organizarea de întreceri între echipe de elevi 
constituite în funcție de cartierul de proveniență; derularea unor acțiuni cu caracter periodic, pentru 
a menține continuu elementul de atractivitate al școlii și pentru a deveni un factor de antrenare a 
atenției elevilor în activități legate de spațiul școlar; motivarea pozitivă a participării realizată prin 
acordarea de premii simbolice grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de acțiuni; 
planificarea acțiunilor respective să se realizeze  cu participarea elevilor și a autorităților locale; 
utilizarea resurselor școlii pentru atragerea elevilor prin activități de petrecere a timpului liber. 

 
O altă modalitate de scădere a abandonului școlar o reprezintă folosirea experienței celor care au 

renunțat la școală, pentru a prevenii scăderea încrederii în educație. Poveștile de viață ale acestora, 
dar mai ales evoluția lor după abandonarea școlii, pot avea un impact emoțional destul de puternic 
asupra celor care se gândesc la părăsirea școlii înainte de încheierea studiilor. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. Apetrăchioaei Alina Liliana,  
Școala Gimnazială Nr. 1 Gorbănești 

 
 

 „Menirea firească a școlii nu e să dea învățătură, ci să deștepte cultivând destoinicirile 
intelectuale în inima copilului, trebuința de a învăța toata viața." (Ioan Slavici) 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătire profesionale complete ori înaintea încheierii ciclului de studiu început. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii.  

Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 
Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la nivelul 
familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în primul rând 
şcolii.  

Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există priorităţi absolute, iar 
acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este pus pe prevenţie, dar 
există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat recent la educaţie.  

Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 
 Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 

acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive, prin folosirea resurselor 
şcolii pentru atragerea elevilor pentru activităţi de timp liber. 
 Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 

renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 
 Întărirea parteneriatului școală-familie. Familia ar trebui să se implice mai mult în 

activitățile organizate de școală, dovedind interes față de educația propriului copil. 
 Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
 Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 

şcolar. 
 Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

sau risc de abandon şcolar. 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. O bună 
intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate 
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constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor 
de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul nociv. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar.  

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. Depinde de fiecare partener educațional în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 
Bibliografie: 
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Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, (2007) 

82



 

ABANDONUL ȘCOLAR                                                                
PLAN DE MENTORAT – ABSENTEISM 

 

Prof. Apostol Adriana                                                                   
Liceul Teoretic Miron Costin Pașcani 

 

Absenteismul este o problemă socială caracterizată prin conduită evazionistă, cronică, care 
reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 
Absenteismul și abandonul sunt legate strâns între ele, intercondiționându-se.  Fuga de la ore este o 
problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist, o formă de evadare fizică şi 
psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă).  

Absenteismul poate fi o formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei 
unor probleme). Poate semnala şi reducerea ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu 
obiectivele şi aspiraţiile grupului de elevi. Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de 
absenteism: 

 absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la 
câteva discipline)  

 absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează 
abandonul şcolar) 

 căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra sau interpersonală) 
 dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi) 
 dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’) 
 atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem 
Semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală sunt funcţia de separare sau de individualizare, 

mai ales la adolescenţi. 

Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de altfel primul pas 
spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în rândul elevilor acest 
fenomen: 

1. Cauze 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)  

2. Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate 

3. Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea 
grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor (ironizarea, umilirea 
elevului) evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, politici 
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale  foarte importantă este şi variabila vârstă. 

Importanța întocmirii unui plan de mentorat în vederea reducerii sau eliminării riscului de 
abandon școlar, în cazul elevilor aflați în această categorie vulnerabilă, este deosebit de importantă. 
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Plan de mentorat 

 Pregătirea pentru mentorat 

1.a. Identificarea situației / problemei supusă intervenției 

1.a.1. Depistarea tipului de absenteism manifestat: selectiv, generalizat, căutarea singurătății, 
dorința de apartenență la grup, atitudine defensivă față de autoritatea unui sistem etc.; 

1.a.2. Stabilirea cauzelor fenomenului: personalitatea și starea de sănătate, condiții socio – 
economice ale familiei, contextul școlar specific (inclusiv relația profesor – elev)etc.; 

2.  Începerea procesului de mentorat 

2.a.1. Stabilirea de comun acord a secvențelor intervenției, inclusiv reguli de respectat, 
obiective urmărite; 

2.a.2. 

3. Dezvoltarea relației și susținerea 

3.a.1. Monitorizarea absențelor 

3.a.2. Verificarea adeverințelor medicale aduse de elev 

3.a.3. Monitorizarea riguroasă a situațiilor de învoire 

3.a.4. Comunicare cu familia / tutorii elevilor (consiliere psihopedagogică) 

3.a.5. Aplicarea de chestionare elevului și familiei acestuia 

3.a.6. Crearea unui climat psiho-relațional pozitiv, în clasă 

3.a.7. Utilizarea strategiilor interactive, atractive, centrate pe elev / diferențiarea și 
individualizarea instruirii 

3.a.8. Diversificarea activităților extracurriculare 

3.a.9. Colaborarea cu toate autorităţile comunităţii locale (poliţia de proximitate, jandarmeria, 
alte asociaţii şi ONG – uri) 

 
4. Valorizarea secvenței mentoriale 
4.a.1. Observarea sistematică a progresului realizat în activitatea de mentorat (măsurabil în 

reducerea semnificativă a numărului de absențe nemotivate) 
4.a.2. Evitarea situației de abandon școlar 
 
 
Bibliografie: 
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Educația timpurie și rolul ei în prevenirea abandonului școlar 

 
 

Borcilă Lavinia, Vulpeș Daniela 
Grădinița P. P. „Floarea-Soarelui” Reșița 

 
 
Nu exagerăm cu nimic când afirmăm că educaţia are un rol vital în viaţa unei persoane. În afara 

motivului simplu de a studia din greu la şcoală pentru a putea obţine un loc de muncă bun mai 
târziu, educaţia îi permite unui copil să exploreze şi să interacţioneze cu lumea înconjurătoare, să 
înţeleagă şi să empatizeze cu alte persoane şi popoare, să adopte o gândire critică şi să conteste, să 
se întrebe cum şi de ce. Aşa cum declara profesorul american George Washington Carver: 
“Educaţia este cheia care deschide poarta de aur a libertăţii.” 

 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.      

Cercetările au evidenţiat faptul că a spori azi investiţia în programe de dezvoltare timpurie a 
copilului duce la formarea de cetăţeni mai educaţi, mai prosperi şi mai paşnici pentru societatea de 
mâine. Perioada copilăriei timpurii este cea mai importantă perioadă de dezvoltare a vieţii, când se 
pun bazele cognitive, emoţionale şi sociale pe care se construieşte viitorul. Dezvoltarea creierului 
copilului depinde de stimularea din mediul înconjurător, în special de calitatea îngrijirii şi a 
interacţiunii pe care un copil le primeşte.  

Copiii care sunt îngrijiţi bine şi stimulaţi corespunzător, au şanse mult mai mari să-şi dezvolte la 
potenţial maxim abilităţile cognitive, de limbaj, emoţionale şi sociale, să crească mai sănătoşi şi să 
aibă o stimă de sine crescută. Toate aceste arii sunt cruciale pentru bunăstarea noastră ca adulţi, 
experienţele din copilaria timpurie determinând în mod esenţial ceea ce vom deveni la maturitate. În 
primii ani din viaţă se creează deci un fundament care poate să fie fragil sau viguros şi pe care 
copilul construieşte abilităţile care vor fi necesare pe tot parcursul vieţii, inclusiv în şcoală. 
Soliditatea fundamentului este esenţială pentru achiziţiile ulterioare pe care le face copilul. Dacă ar 
fi să exprimăm acest lucru într-o imagine plastică, achiziţiile din perioada copilăriei timpurii sunt 
precum fundaţia unei case; de soliditatea fundaţiei depinde stabilitatea casei şi numărul de etaje ce 
se pot ulterior construi; de soliditatea achiziţiilor din copilăria timpurie depinde atingerea 
potenţialului maxim al fiecărui copil.  
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Dacă procesul de dezvoltare este neglijat în perioada copilăriei timpurii, este mult mai dificil şi 
mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu. Acţiunile întreprinse de părinţi şi de 
societate în copilăria timpurie au o puternică şi mai de durată influenţă asupra progresului 
individual al copilului şi asupra progresului naţiunilor în sens larg. Focalizarea pe programe de 
dezvoltare timpurie a copilului, pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este foarte importantă 
atunci când vorbim de reducerea abandonului şcolar.  

Copiii care beneficiază de programe de dezvoltare timpurie au mai multe şanse să aibă o 
participare şi o performanţă şcolară crescute, să-şi planifice întemeierea unei familii, să devină 
adulţi productivi, integrându-se cu succes pe piaţa muncii şi să-şi educe la rândul lor copiii. Studiile 
arată că o bună intervenţie la nivelul educaţiei timpurii descreşte fundamental rata de abandon 
şcolar în învăţământul primar. Experţii consideră că derularea de programe integrate de dezvoltare 
timpurie a copilului reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente de lupta împotriva 
inegalităţilor, a sărăciei şi a excluziunii sociale. Dacă oportunităţile din copilăria timpurie sunt 
ratate, devine mult mai dificil, în termeni de resurse şi timp, pentru un copil să-şi atingă potenţialul 
maxim în viaţă. 

Programele integrate pentru copiii mici pot modifica efectele inechităţilor socio-economice şi 
ale celor de gen. Aceste programe sunt o unealtă importantă în ruperea ciclului intergeneraţional al 
sărăciei şi excluziunii şi aduc beneficii economice semnificative. Intervenţiile din copilăria timpurie 
în comunităţile sărace duc la o mai bună performaţă şi participare şcolară a copiilor şi la o mai bună 
performanţă în obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă mai târziu în viaţă.  

Când copiii încep şcoala târziu şi le lipsesc “uneltele” necesare învăţării, progresul lor 
educaţional suferă şi e mult mai probabil să abandoneze, continuând ciclul intergeneraţional al 
sărăciei şi excluziunii. Este crucial ca aceşti copii să fie pregătiţi pentru şcoala primară, să înceapă 
şcoala la timp şi să primească o educaţie de calitate.  

Având copii pregătiţi pentru şcoală, îi echipăm cu uneltele necesare pentru a-şi construi o viaţă 
împlinită şi pentru a deveni cetăţeni productivi ai comunităţii. Investiţia în educaţia timpurie, ca 
prim pas în traiectoria educaţională, înseamnă participare şi performanţă şcolară mai mare în 5 ani, 
abandon şcolar mai scăzut în 10 ani, şi o presiune mai scăzută pe serviciile sociale (mai puţine 
persoane asistate social) în 20 de ani. Astfel, investiţia în copii cât mai de timpuriu ne conduce, pe 
termen lung, la dezvoltare socială şi la realizarea susţinută a drepturilor copilului. 
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prof. CURCĂ MIHAIELA CORNELIA 
LICEUL TEHNOLOGIC ELENA CARAGIANI TECUCI 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care 
abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci 
până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în 
cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua 
de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. 
Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al 
unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care 
depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 
competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea 
identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru 
prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

· şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. 

· cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o temă 
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foarte mult abordată în mediul şcolar.  
 
Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze 

importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de 
îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

  
 
Bibliografie: 
 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 

 

88



 
 

 
Abandonul școlar 

 
 
 

Prof. Dajbog Florentina 
Școala Gimnazială nr. 22 Galați 

 
 
 
De ce abandonează un elev școala? Ce îl face să renunțe la educație? Motivele pot fi multiple: 

familia care nu îl sprijină, un colectiv în care nu se integrează sau slaba lui pregătire. 
 
Situația economică a familiei, mai ales în cazul familiilor numeroase, condițiile de locuit, lipsa 

ajutorului acordat copilului, imposibilitatea de a-i cumpăra cele necesare, îmbrăcăminte, 
încălțăminte, cărți, caiete, este un factor important în luarea deciziei de  a abandona școala.  

 
Un alt motiv foarte important îl reprezină  dezorganizarea familiei: divorţul, alcoolismul, 

violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 
 
Câteodată, cu toate că acasă nu are condițiile necesare, familia îi acordă tot sprijinul necesar, dar 

copilul intră într-un anturaj periculos, crede că este mai importantă integrarea socială, vede cum se 
fac banii foarte ușor dar pe căi ilegale și este atras de acest drum periculos.  

 
Școala i se pare o pierdere de vreme, un lucru care îl oprește din ceea ce își dorește, că nu are 

timp să petreacă cu prietenii, să meargă unde vrea. Acest lucru este însă o iluzie temporară și va 
realiza că educația este importantă și necesară în orice pas făcut în viață. El realizează la un  
moment dat că nu are nicio calificare necesară pe piața muncii, că nu se poate integra și nu poate lua 
parte la diverse activități. 

  
Un pas important în prevenirea abandonului școlar îl reprezintă identificarea copilului cu risc de 

abandon, implicarea cadrului didactic în activitatea desfășurată cu copiii, încurajarea permanentă, 
legătura strânsă cu familia și ajutorul acordat de aceasta școlii, implicarea psihologului școlar, a 
factorilor care pot influența decizia copilului, a comunității.  

 
Abandonul școlar este un motiv de îngrijorare și de aceea cadrele didactice împreună cu 

psihologul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării 
unui liceu, a obținerii unei specializări necesară pe piața muncii. 
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ABANDONUL ŞCOLAR – EŞECUL ŞCOLII? 

 
 

prof. EUSTINA GIANINA DAMASCHIN 
Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

 
 
Şcoala este un mediu supus presiunii de către societatea civilă, de către media, de către fiecare 

persoană care are mai mult sau mai puţin legătură cu acest mediu în ceea ce priveşte performanţele 
obţinute de elevi.  

De foarte multe ori suntem puşi în situaţia de a răspunde la întrebări „incomode” legate de 
performanţele şcolare ale elevilor noştri. Perioada în care suntem „traşi la răspundere” pentru ceea 
ce realizează copiii este perioada examenelor naţionale, că vorbim despre evaluarea la clasa a VIII-
a, că vorbim despre examenul de bacalaureat sau de licenţă, de câte ori este o perioadă de examene, 
societatea civilă, mass-media începe să arunce cu „noroi” în şcoală şi în oamenii şcolii. Pentru 
performanţele scăzute ale unora dintre elevii noştri, vinovatul este totdeauna găsit în incinta şcolii: 
profesorii nu fac orele atractive ca să îi determine pe elevi să înveţe cu drag şi cu sârguinciozitate, 
materia este „învechită”, programa şcolară „încărcată”, subiectele la examene „nerealiste”. De 
foarte multe ori cei care denigrează şcoala uită, deşi mai degrabă se prefac că uită, că la examen nu 
se prezintă profesorul ci elevul, uită că elevul stă la şcoală doar câteva ore pe zi (maxim 6) iar restul 
timpului este responsabilitatea proprie, în cazul elevilor mari, spre final de liceu, şi a studenţilor, în 
vreme ce pentru cei mici, responsabilitatea organizării corecte a timpului revine în primul rând 
familiei.  

Vor exista de fiecare dată persoane care vor face afirmaţii laudative la adresa familiei de fiecare 
dată când se înregistrează un succes şi vor considera şcoala vinovată în cazul eşecului. Realitatea, 
din punctul meu de vedere, ca profesor, este undeva la mijloc pentru că atât familia cât şi şcoala au 
şi merite în cazul succesului, au şi vinovăţii  în cazul eşecului. Fiecare factor de formare a unui 
tânăr are partea lui de influenţă asupra copilului. 

Printre elevii care înregistrează rezultate slabe greu de explicat sunt şi elevi care în realitate se 
află în zona abandonului şcolar.  

Acest abandon şcoalr îmbracă forme diferite. Clasicul abandon este cel în care elevul nu 
frecventează cursurile, motivat sau nemotivat. Până în clasa a X-a, atât cât învăţământul este 
obligatoriu, elevul este chemat, uneori adus la şcoală, ba de către cadrele didactice, ba de către 
colegi... Mai de voie, mai de nevoie, un astfel de elev este adus la şcoală şi mai uşor sau mai la 
limită, în funcţie şi de „zestrea lui nativă”, promovează cursurile. Unui astfel de elev îi vine greu 
totuşi să promoveze un examen de Evaluare Naţională la finalul clasei a VIII-a pentru că 
frecventele absenţe lasă urme  şi în bagajul de cunoştinţe al copilului.  

Un alt abandon şcolar, pe care eu personal îl consider mult mai periculos, este cel în care elevul 
nu abandonează şcoala la modul că nu vine la cursuri, că nu participă la diversele activităţi şcolare, 
că are alte responsabilităţi pe umeri (întreţinerea familiei, îngrijirea unui părinte sau a unui frate mai 
mic, activităţi care l-ar putea determina la o adică să părăsească şcoala) ci mai degrabă mă refer la 
un abandon „mental” al şcolii: din punct de vedere fizic, copilul este în clasă... din punct de vedere 
al mentalului, el este „călător” într-o altă lume. Lume care, din păcate, nu este lumea pe care o 
creionează profesorul la şcoală cu toate componentele sale ci o lume imaginară, în care pentru el, 
Copilul, toate merg aşa cum el îşi doreşte, în care responsabilităţile lui sunt joaca şi relaxarea.  

În cariera mea am întâlnit şi astfel de situaţii, în care elevul era prezent în sala de clasă doar din 
punct de vedere fizic. Mintea lui era călătoare într-o lume care nu păstra contactul cu lumea reală. 
Efectul pervers al unei astfel de situaţii este că într-o clasă numeroasă, este posibil ca astfel de 
situaţii să scape unui cadru didactic. Uneori, un astfel de elev şi-a creat un „sistem de apărare” prin 
care el aparent participă la ore, aparent este atent dar, odată întrebat despre ceea ce se discută, dacă 
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nu face parte din idealul imaginat de el, descoperi cu stupoare că mintea lui este departe de locul în 
care este corpul lui.  

Atunci, tu, ca profesor, încerci să faci tot ceea ce ţine de tine să îl aduci înapoi în clasă, „cu 
picioarele pe pământ”. Uneori îţi iese, alteori, nu. Uneori, pentru a evita un astfel de „abandon” te 
dai peste cap să încerci să afli ce anume l-ar motiva să fie prezent şi mental în sala de clasă, ce 
anume i-ar fi necesar în mod particular pentru a se reconecta la obligaţiile şcolare. Una dintre 
primele noastre opţiuni în astfel de momente, când sesizăm un  „abandon” de acest fel este să luăm 
legătura cu familia pentru a putea afla ce factori perturbatori au intervenit în viaţa copilului pentru 
a-l îndepărta în aşa măsură de preocupările fireşti ale vârstei sale. Uneori, astfel de discuţii, cu 
familia, duc la găsirea unor soluţii care să influenţeze de fapt, starea întregii familii, pentru că, cel 
mai adesea, abandonul „mental” al copilului îşi are originea în probleme pe care adulţii din familie 
le au şi pe care nu totdeauna ştiu să le gestioneze: o familie în prag de divorţ, seamănă în sufletul 
copilului un asemenea sentiment de abandon încât oprirea din mersul la şcoală sau neparticiparea la 
activităţile didactice pot fi considerate doar o reflectare a sentimentului singurătăţii forţate cu care 
copilul se confruntă, uneori chiar al vinovăţiei pentru că de multe ori copilul preia la nivel mental 
despărţirea părinţilor ca putând să i se impute lui, copilului. 

Dacă această situaţie apare atunci când copiii sunt de vârstă şcolară mică, daunele pot fi mai 
uşor remediate în general. Dacă însă separarea are loc în perioada prepubertară sau pubertară, când 
apar acele tulburări specifice vârstei, sentimentul abandonării este nult mai acut iar rezolvarea 
adesea imposibilă fără intermedierea unui psiholog. Oricât am vrea noi, cadrele didactice, să fim 
psihologi buni pentru elevii noştri, uneori suntem depăşiţi de situaţie şi de aceea trebuie să ştim cum 
şi când să apelăm la specialiştii în psihologia adolescentină. 

De aceea consider că abandonul şcolar nu este un eşec al şcolii decât în măsura în care şi familia 
îşi asumă acest eşec, şi societatea civilă care uneori pune o presiune nejustificat de mare asupra 
şcolii dar şi a copilului aflat în situaţie de abandon (prin suita de emisiuni sau articole în care 
dezbate aparent o situaţie oarecare dar pe care copilul o poate considera ca referindu-se strict la 
cazul lui personal şi atunci se manifestă şi respingerea celor care de fapt îi vor binele). 
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ROLUL FAMILIEI ÎN COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR –                    
O PROBLEMĂ MEREU ACTUALĂ 

 

PROF. DIACONU MIOARA                                                            
LICEUL TEHNOLOGIC ELENA CARAGIANI TECUCI 

 

Absenteismul şcolar poate fi definit ca o problemă socială explicată din ce în ce mai des drept o 
caracteristică socio-culturală a mediului din care provine elevul, caracterizată prin conduită 
evazionistă, stabilă, permanentă, cronică ce reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 
motivaţie, şi încredere în educaţia şcolară. Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională 
(conduită de tip evazionist, o formă de evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca 
traumatizantă). 

Absenteismul poate fi o formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei 
unor probleme). Poate semnala şi reducerea ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu 
obiectivele şi aspiraţiile grupului de elevi. Absenteismul este folosit de elevi ca o formă de 
agresiune pasivă împotriva şcolii, fără a le mai fi frică de posibilele pedepse ce ar surveni atât din 
partea conducerii instituţiei, cât şi a părinţilor.Absenteismul este primul factor asociat în mod direct 
cu abandonul şcolar. Este prezent mai frecvent în mediul urban, în cadrul familiilor sărace. În 
general, cei care ajung să abandoneze şcoala sunt elevii care învaţă la şcoli profesionale.  

Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de absenteism: 
 absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la 

câteva discipline); 
 absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează 

abandonul şcolar); 
 căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra- sau interpersonală); 
 dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi); 
 dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’); 
Semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală sunt funcţia de separare sau de individualizare, 

mai ales la adolescenţi. Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este 
de altfel primul pas spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în 
rândul elevilor acest fenomen: 

 Cauze 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, 
sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere făcută 
de alţii (reacţie la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor); 

 Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familiei: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate; 

 Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea 
grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor (ironizarea, umilirea 
elevului), evaluarea subiectivă, frica de evaluare, conflict cu colegii, practici educative percepute de 
elevi ca fiind nedrepte, frustrante, incompatibilitate între aspiraţiile; formă de apărare împotriva 
disciplinei excesiv de rigidă şi severă, politici proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale 
foarte importantă este şi variabila vârstă. 
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ABANDONUL ȘCOLAR – CAUZE ȘI CONSECINȚE. 
MĂSURI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. înv. primar Domide Laura 
Șc. Gimnazială Ilva Mare 

 
 
O problemă tot mai frecventă în școlile din România este abandonul școlar - încetarea 

frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea 
obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii 
început. Dar actul final al abandonului va traversa mai întâi diverse forme de eșec școlar, de aceea 
ne propunem să trecem în revistă acest fenomen. 

Eșecul școlar reprezintă discordanța dintre cerințele școlare și eficiența activității de învățare, 
dintre performanțele așteptate și rezultatele reale obținute de elevi. Eșecul școlar este resimțit ca o 
neîncredere în forțele proprii, descurajare, stres, anxietate.  

Eșecul școlar poate fi cognitiv și constă în nerealizarea de către elevi a obiectivelor pedagogice 
sau necognitiv când se referă la incapacitatea elevului de a răspunde adecvat și de a se adapta la 
exigențele școlii. De asemenea, eșecul școlar poate fi sporadic sau permanent. 

Cauzele care stau la baza eșecului școlar sunt diverse și numeroase. Iată o posibilă clasificare: 
cauze care țin de elev, cauze școlare, cauze familiale. 

Cauzele care țin de elev pot fi de natură fiziologică - malformații corporale sau deficiențe 
senzoriale care pot induce complexe de inferioritate, inhibiții, scăderea stimei de sine și a puterii de 
concentrare sau de natură psihologică – dezechilibru emoțional, autism, impulsivitate, 
hiperexcitabilitate, sindrom ADHD etc.  

Printre cauzele de ordin școlar întâlnim: deficiențe ale materialului predat, supra sau 
subdimensionarea sarcinilor școlare, deficiențe de evaluare, resurse temporale dozate 
necorespunzător (lecții vs. activități extrașcolare), sprijin insuficient pentru studiul individual, 
tratarea nediferențiată a elevilor, nerespectarea principiilor didactice.  

Cauzele familiale sunt, cel mai adesea, evenimente traumatice sau stresante (conflicte care apar 
între părinți, îmbolnăviri, decese în familie), dar și condițiile de viață precare (datorate problemelor 
financiare) și nu în cele din urmă dezinteresul pentru situația școlară a elevului. 

O altă cauză posibilă ar fi mentalitatea contemporană, conform căreia școala nu mai contează 
atât de mult, banii sunt valoarea supremă iar aceștia se pot obține și fără diplome. Acest fapt duce la 
scăderea motivației școlare, iar nonvalorile promovate de societate contribuie la debusolarea 
tinerilor – care nu mai sunt siguri dacă proverbul ”Cine are carte, are parte” mai are vreun sens. 

Consecințele eșecului școlar se reunesc atunci într-un ”punct terminus” al sistemului de 
învățământ, de unde elevul nu mai poate progresa deși poate a devenit conștient între timp de 
situația sa, fiind prea târziu să mai recupereze timpul pierdut. Fie abandonul școlar, fie lipsa unei 
diplome la terminarea unui stagiu de calificare profesională sunt printre cele mai grave consecințe 
ale eșecului școlar. 

Evitarea abandonului școlar presupune o instruire bazată pe motivație intrinsecă și pe satisfacția 
învățării, care se obțin prin:  

 
 cultivarea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii ale elevului;  
 evaluarea corectă a rezultatelor școlare;  
 relații strânse cu familia;  
 dotarea corespunzătoare a școlilor; buna pregătire a cadrelor didactice;  
 sporirea rolului grădiniței. 
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În general, succesul școlar este considerat o măsură a inteligenței. Dar aceasta nu este o premisă 

unică pentru succesul școlar. Reușita trebuie susținută și de motivație, care poate fi extrinsecă (note 
bune, aprecieri din partea profesorilor sau a colegilor, cadouri din partea părinților) sau intrinsecă 
(declanșată de interesul pentru cunoaștere – curiozitate, plăcere de a înțelege, de a descoperi).  

În concluzie, pentru a preveni situațiile limită ar trebui să plecăm înainte de toate de la ideea că 
fiecare copil este diferit - și chiar dacă au aceeași vârstă, pot apărea stadii diferite ale maturizării 
psihice. Apoi, e necesar să găsim o sclipire de talent în fiecare din ei. Este o muncă enormă care 
depășește programele, planificările și proiectele noastre exhaustive. 
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EDUCAŢIA PENTRU TOŢI 

Prof. Voina Oana 
Prof. Miloș Gianina 

Grădiniţa P. P. “Floarea-Soarelui” Reşiţa 
 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o 
continuă schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de 
reper. Omul își dorește să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate, fără prea mult efort. Tot 
mai des ne confruntăm cu această problemă a abandonului școlar deoarece, din păcate, unii copii 
sunt nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt fiind 
nevoit să plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care cresc 
alături de bunici, frați mai mari sau alte rude. 

În acest context social, școala are un rol fundamental în viața copilului pe care își pun amprenta 
frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții, problemele familiale etc. Copiii trebuie să simtă că 
există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați. De 
asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de potențialul și 
talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține. 

Prevenirea abandonului școlar este un proces anevoios, plin de obstacole, însă copiii pe care îi 
educăm merită aceste eforturi. Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm calitățile și potențialul 
acestor copii cu risc de abandon școlar, o să vedem că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi 
valorificat, cu condiția să vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele 
negative. 

Rolul educației este acela de a oferi societății oameni cu caractere frumoase și cu personalități 
bine conturate. Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie 
oferite în cadrul școlii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl 
copieze. Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în 
valoare calitățile.Acești copii ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii, de exemplu sau 
pot avea anumite abilități tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot 
fi atenți la detalii sau pot fi foarte buni la sport, dans sau muzică. 

În primul rând, datoria noastră de dascăli este aceea de a descoperi preferințele, gusturile și 
dorințele lor, pentru ca mai apoi, să îi sfătuim și să îi ajutăm în dezvoltarea abilităților cu care 
Dumnezeu i-a înzestrat pentru ca, în timp, aceste abilități să se transforme în aptitudini și 
competențe. Drept urmare, cadrul didactic are datoria morală de a cunoaște copiii, de a-i ajuta să se 
cunoască și să se autoevalueze, de a-i sprijini să devină ceea ce își doresc, conștienți fiind de ceea ce 
sunt în stare. Acești copii cu risc de abandon școlar pot fi implicați în diverse proiecte școlare, în 
activități extracurriculare organizate cu diferite ocazii. Le putem trasa sarcini pe care știm că ei le 
pot îndeplini datorită calităților lor și le oferim încrederea de care au nevoie. Astfel, încurajați fiind, 
vor putea să izbândească, uneori chiar să ne impresioneze și la final vor beneficia de laudele și 
recompensele noastre. În acest mod, puțin câte puțin, vor ajunge să aibă încredere în ei și să 
descopere calea spre o viață mai bună. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 
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Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. 

Aşadar, copilul, fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 
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Diminuarea abandonului școlar 

 
 

Laboranta, Nelia Prună 
Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” 

 
 
 
Soluții și recomandări: 
Revizuirea programelor şcolare în scopul menţinerii interesului elevilor faţă de lecţii 
Dotarea tuturor claselor cu echipament modern în scopul eficientizării procesului educativ 
Promovarea angajării în câmpul muncii cadre didactice cu o pregătire profesională înaltă 
Monitorizarea elevilor care absentează frecvent de la oreMotivarea elevilor de a nu absenta de la 

ore, prin implicarea lor în diverse acţiuni socio-educative 
Luarea legăturii cu familia/tutorele copilului care absentează frecvent de la ore, în scopul 

elucidării situaţiei 
Parteneriat diriginte-psiholog şcolar în scopul alegerii programului sau activităţilor de 

intervenţie/ prevenţie şi aplicarea acestora în clasele de elevi cu nivel înalt al absenteismului(copii 
cu risc social sporit) 

Implicarea părinţilor în viaţa social-morală şi educaţională a copiilor: asistare la ore; participare 
activă la şedinţele organizate în şcoli; participarea, alături de copii, la activităţi extra-curriculare; 
sprijinirea copilului în pregătirea temele pe acasă; comunicare eficientă cu copiii proprii 

Desfăşurarea orelor informative pentru părinţi, pe diverse tematici, cum ar fi: „Consecinţele 
absenteismului şcolar”, „Consecinţele abandonului şcolar ” 

Suport psiho-emoţional familiilor social-vulnerabile, în scopul depăşirii situaţiilor psiho-
traumatizante şi dificile legate de creşterea şi educaţia copiilor. 

Colaborare cu mass-media în scopul realizării emisiunilor educative pe tematici diverse 
Monitorizarea familiilor cu risc social sporit şi includerea acestora în diverse programe de 

sprijin social 
Parteneriat polițist –părinte -cadru didactic, în vederea prevenirii şi diminuării problematicii 

abandonului şcolar în comunitate 
 Parteneriat asistent social-polițist în vederea intervenției timpurii în familiile cu risc sporit de 

vulnerabilitate 
Sesizarea din partea comunității în situații de vulnerabilitate socială a minorilor 
Parteneriat cu diverși actori sociali: medicul de familie, polițistul, preotul, pedagogii, 

reprezentanți ai societății civile, în scopul desfășurării diverselor măsuri socio-educative, cu impact 
pozitiv asupra creșterii și dezvoltării armonioase a copiilor din comunitate. 

-elaborarea şi distribuirea instrucţiunilor metodice cu referire la prevenirea delincvenţei juvenile 
și a abandonului școlar şi a materialelor de suport către diriginţi;  

-revizuirea fişelor de post a asistenţilor sociali prin descrierea clară a atribuţiilor în domeniul 
prevenirii comportamentului deviant în rândul minorilor; 

 -motivarea specialiştilor din domeniul educaţiei, asistenţei sociale prin revizuirea politicii de 
salarizare şi motivare a personalului; 

 -planificarea în bugetele locale a surselor financiare destinate pentru activităţile cu copii, 
inclusiv activităţi de prevenire a abandonului școlar; completarea cadrului normativ cu identificarea 
unui mecanism de responsabilizare a primarilor dar și altor reprezentanți ai autorității tutelare, care 
nu îşi îndeplinesc obligaţiile cu referire la protecţia copiilor; 

 -dotarea instituţiilor publice cu materiale necesare pentru a putea desfășura o serie de măsuri de 
prevenire a delincvenţei juvenile și a abandonului școlar. 
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-crearea a mai multor centre de zi, care să fie frecventate de copiii din comunitate, pentru a-și 
diversifica activitățile socio-educative și extra-curriculare. 

 
Colaborarea permanentă cadru didactic din școală/ diriginte/director de şcoală prin: 
oferirea de asistență psihopedagogică individuală cadrelor didactice care solicită acest lucru, 

axată pe informarea și documentarea pe teme ca: cunoaşterea preşcolarilor/elevilor; adaptarea 
preşcolarilor/elevilor la mediul şcolar; 

adaptarea şcolii la necesităţile elevilor; optimizarea relaţiei şcoală –preşcolari/elevi –părinţi 
oferirea de asistență psihopedagogică de grup cadrelor didactice, prin participarea psihologului 

la comisiile metodice ale diriginţilor, la cercurile pedagogice ale coordonatorilor de proiecte şi 
programe, etc., la solicitarea administraţiei şcolii; 

 colaborarea cu administraţia şcolară în desfășurarea de activități specifice problematicii 
abandonului şcolar; 

 desfășurarea cursurilor de formare adresate tuturor cadrelor didactice pe problematica 
abandonului şcolar (aceste cursuri pot avea următoarele tematici: ―„Educaţie pentru valori 
comportamentale şi atitudini”, ―„Strategii de prevenire a problemelor de comportament”, 
„Managementul clasei de elevi”, ―„Consiliere şi orientare şcolară”, „Sistemul de valori într-o 
şcoala prietenoasă”, „Comportamentul violent și absenteismul –prevenire și intervenție”) 

adaptarea şcolii la necesităţile elevilor; optimizarea relaţiei şcoală –preşcolari/elevi –părinţi 
oferirea de asistență psihopedagogică de grup cadrelor didactice, prin participarea psihologului 

la comisiile metodice ale diriginţilor, la cercurile pedagogice ale coordonatorilor de proiecte şi 
programe, etc., la solicitarea administraţiei şcolii; 

 colaborarea cu administraţia şcolară în desfășurarea de activități specifice problematicii 
abandonului şcolar; 

 desfășurarea cursurilor de formare adresate tuturor cadrelor didactice pe problematica 
abandonului şcolar (aceste cursuri pot avea următoarele tematici: ―„Educaţie pentru valori 
comportamentale şi atitudini”, ―„Strategii de prevenire a problemelor de comportament”, 
„Managementul clasei de elevi”, ―„Consiliere şi orientare şcolară”, „Sistemul de valori într-o 
şcoală prietenoasă”, „Comportamentul violent și absenteismul –prevenire și intervenție”) 

Implicarea părinţilor în programele de intervenție și diminuare a abandonului școlar. 
Devianţa şcolară este o problemă foarte serioasă care necesită solicitarea tuturor factorilor 

implicaţi în creşterea şi educarea copilului în vederea conştientizării efectelor pe termen lung şi 
planificării intervenţiilor de prevenire şi reducere a comportamentelor deviante în general şi a 
abandonului şcolar în particular. Părinţii au nevoie să fie implicaţi în acţiuni de susţinere a efortului 
de reducere a acestor comportamente. Aceste acţiuni vor fi desfăşurate de către membrii 
personalului şcolar. Un exemplu de susţinere ar putea fi „recompensarea acasă” a comportamentelor 
prosociale. În scopul diminuării problematicii abandonului şcolar se recomandă realizarea în şcoală 
a unor activități de consiliere individuală/ de grup pentru părinții elevilor, vizând: 

optimizarea relației părinți –copii / optimizarea comunicării părinți –copii; 
îmbunătățirea relației familie-școală-elev ; 
cunoașterea de către părinți a potențialului de învățare a propriului copil și modalitățile de 

stimulare a acestuia / susținere în depășirea dificultăților de învațare; 
programe de consiliere de grup privind optimizarea relației familie-elev-școală: „Reuşita 

copilului meu” ; „ Şcoala a doua familie ”. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
Toca I. – Management Educațional, E.E.D.P. București, 2002 
Vrabie D. – Atitudinea elevului față de aprecierea școlară, Ed. Didactica si Pedagogica, 

București, 1975 
Neamțu C. – Deviația școlară, Ed. Polirom, București, 2003; 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 
 

Prof. înv. preşcolar ALINA PETREA                                                    
Grădiniţa  Nr. 16 Focşani, Vrancea 

  
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
* identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
* implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
*creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandonşcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·   psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
· socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
· psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
· juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare 
copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului 
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şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el 
de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

  
Bibliografie: 
 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
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METODE DE ACCEPTARE A DIVERSITĂȚII ÎNTR-UN GRUP                             
PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Șalapa Claudia 
Școala Gimnazială Padeș 

Comuna Padeș, Județul Gorj 
 
 
Statul român se ocupă prin diferite programe, de protecția socială a celor defavorizați, însă nu se 

ocupă  atât cât ar fi necesar de costruirea unui mediu dotat în unitățile de învățământ în care învață 
copii din medii defavorizate, mai ales în mediul rural  și nici de cei alături de care vor învăța copiii 
pasibili a fi discriminați , cauză a adeseori a abandonului școlar. Pentru a oferi șanse egale tuturor, 
pentru a evita discriminarea sau abandonul școlar sunt necesare condiții materiale care să care 
permită un învățământ cât mai diversificat și adaptat diferitelor cerințe speciale: profesori itineranți, 
mobilier, tehnici speciale de predare etc. 

Pentru cadrele didactice este o adevărată provocare stimularea toleranței copiilor și acceptarea 
necondiționată a diversității într-un grup. Ei trebuie să încurajeze cooperarea, lucrul în perechi sau 
pe grupe, cunoașterea și discutarea diverselor obiceiuri, tradiții, valori etc. 

Rezultatele apar după intervale mari de timp, sunt efectul unui exercițiu asiduu, susținut și au ca 
puncte tari automatisme întreținute de activități educative cu teme bine conturate având la bază 
obiective conturate clar și accesibile elevilor din ciclul primar. 

În calitate de cadru didactic am identificat  ” problemele” specifice ale unor    copiii din clasa 
mea. Unele acțiuni sau atitudini ale copiilor m-au făcut să caut modalități de schimbare a 
mentalității lor referitor la acei colegi ai lor care sunt diferiți și care au nevoi speciale. Am acționat 
totodată și asupra atitudinii părinților, vorbindu-le despre necesitatea conviețuirii, indiferent de 
unele aspecte care li se par deosebite sau pe care le consideră neplăcute pentru copiii lor. 

Intervenția asupra concepției părinților a vizat acceptarea diversității elevilor din clasă, 
eliminarea prejudecăților de orice fel, îmbunătățirea comunicării și cooperării între părinți, 
stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale adulților față de toți copiii din clasă, indiferent de 
etnie, religie, dizabilități. Pentru aceasta am realizat panouri informative pe teme ca: drepturile 
copiilor, responsabilitățile părinților, norme de comportare. Am organizat in clasă  o mini-bibliotecă 
cu cărți despre educația copiilor într-o societate democratică, am purtat discuții în cadrul orelor de 
consiliere cu părinții ori de câte ori au apărut probleme. 

La început am analizat apartenența copiilor la diferite grupuri: de etnie romă, proveniți din 
familii monoparentale, proveniți din familii cu venituri materiale mici, din familii de intelectuali, 
din familii ai căror părinți au studii medii. 

Observând manifestările copiilor am descoperit ce știu copiii de la părinții lor : 
-că nu toți copiii au aceeași culoare a pielii ca și ei; 
-că trebuie să se joace numai cu copiii pe care îi indică părinții lor; 
-că unii copii au probleme de sănătate și nu ar trebui să se joace cu ei; 
-că numai românii sunt buni; 
-că sunt copii care nu au jucării, haine noi, rechizite, nu au la pachet fructe, dulciuri etc. 
și cum  se poartă din cauza a ceea ce știu din familie: 
-nu se joacă , uneori nu vor să țină de mână, un copil ”altfel decât ”ei; 
-nu-i ajută pe cei care nu se descurcă în îndeplinirea sarcinilor de învățare; 
-nu oferă unui coleg ceva de mâncare din pachețelul lor, preferă să arunce la coșul de gunoi; 
-nu împrumută rechizitele lor unui copil pe care îl consideră altfel decât ei. 
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Știind deja cu ce mă confrunt, în cadrul orelor de dezvoltare personală și educație civică  
i-am familiarizat cu diversitatea oamenilor, în general. Le-am citit povestiri și articole din revite 

sau ziare, le-am prezentat filmulețe despre întâmplări, comportamente, preocupări ale copiilor sau 
adulților din țara noastră sau din alte țări ale lumii. Le-am relatat exemple de situații concrete în 
care copiii au acționat în situații dificile. 

Copiii au ales imagini cu copii ”diferiți”, dar pe care și i-ar dori ca prieteni. Fiecare a motivat 
alegerea făcută și a alcătuit o compunere cu titlul ,, Așa vreau să fie prietenul meu”. Ceilalți copiii 
au ascultat compunerile colegilor și au trebuit să-și închipuie un alt sfârșit.  

Am aplicat tehnica hărții conceptuale pentru a afla cum gândesc copiii despre drepturi și dacă 
necesitățile pe care le au ei le consideră ca fiind aceleași pentru toți copiii.  

Am desenat în mijlocul unei coli de hârtie câte un copil de culoare și am dat fiecărui copil câte o 
coală cerându-le să deseneze tot ce cred ei despre copilul desenat, ce ar trebui să aibă acel copil și 
ce îi doresc ei. După expirarea timpului copiii s-au grupat câte trei, au comparat desenele și un 
reprezentant al fiecărui grup a prezentat ideile comune rezultate din desene. De asemenea  

s-au căutat elementele diferite din desene. Desenele au fost afișate pe un panou și fiecare s-a 
așezat acolo unde era lucrarea sa.  

Copiii care nu le-au oferit prea multe lucruri  copiilor de culoare au fost ușor stingheriți, de 
aceea am continuat cu întrebări în jurul cărora copiii au emis idei: 

 Doar unii copii au drepturi ?( Toți copiii au drepturi.) 
 Culoarea pielii influențează în vreun fel un copil? ( Nu.) 
 În clasa noastră există copii care nu au aceleași drepturi cu ceilalți?(NU.) 

Din acestă activitate elevii au învățat că toți copiii ,indiferent de culoare, au aceleași drepturi:  
dreptul la viață, la o familie, la joc și jucării, la o casă, la prieteni etc. 

Am aplicat de multe ori brainstorming-ul, metodă care invită la elaborarea unor soluții personale 
pentru problemele identificate în diverse situații. Atunci când în clasă s-a petrecut un incident prin 
care s-a încercat excluderea unui copil dintr-un grup, le-am amintit copiilor drepturile fiecăruia și 
modul în care trebuie să ne comportăm unii cu alții. Le-am cerut să-și spună părerea despre 
incidentul produs și să ofere soluții pentru aplanarea conflictului.  

În cazul unor controverse solicit copiilor exprimarea unor opinii ferme care permit adoptarea de 
poziții extreme. De exemplu: Nu mă joc cu țiganii! Așa mi-a spus mama! Le cer copiilor să se 
împartă în două grupe : pro și contra acestei afirmații. Fiecare grupă își va expune punctul de vedere 
încercând să atragă în grupul lor pe cei cu păreri diferite  Cei care nu sunt convinși să-și schimbe 
părerea (deși foarte mulți își schimbă opinia negativă de la început) sunt invitați să-și motiveze 
punctul de vedere. 

Prin lectura unor povestiri despre copii neajutorați am căutat să dezvolt compasiunea și spiritul 
de solidaritate. Le-am cerut elevilor să găsească un final fericit al respectivelor texte 

În ora de consiliere am realizat un Jurnal Al Emoțiilor în care elevi au notat sentimente, opinii, 
gănduri legate de conviețuirea pe parcursul unui an școlar.  

Icluziunea este o provocare necesară într-o clasă de elevi, pentru formarea lor ca adevărați 
cetățeni într-o școală a democrației. Diversitatea din cadrul clasei poate crea probleme care pot duce 
la segregareprovocările pentru cadrul didactic sunt de a menține elevii într-un grup/ clasă și de a 
lupta împotriva nevoii de excludere care ar putea să apară. Acest lucru trebuie făcut din primii ani 
de școală, prin modificarea modalităților de lucru și prin schimbarea normelor, a regulilor, printr-o 
nouă strategie, prin lipsă de prejudecățisau stereotipuri, pentru a facilita participarea deplină la 
activități, indiferent de natura lor, a tuturor copiilor. 

În acst sens, munca cu elevii trebuie să continue până nu vor mai face diferențieri în cadrul 
clasei iar părinții, la rândul lor, vor accepta pe toți copiii colegi ai copiilor lor. 

 
 
 

102



 

ABANDONUL ȘCOLAR 

 

prof. Tîrziman Monica Angelica                                                         
Liceul Tehnologic Elena Caragiani Tecuci 

 

Am fi pe podium în ceea ce privește rata abandonului școlar dacă ne uităm la clasament în sens 
invers, dinspre sfârșit spre început, și asta pentru că am „reușit” să fim depășiți doar de Malta și 
Spania. În timp ce în România se cheltuiesc milioane de euro pentru combaterea abandonului 
școlar, 2 din 10 copii ajung să abandoneze școala  în timp ce, în mediul rural, situația este și mai 
gravă pentru că jumătate din copii de la țară renunță la studii înainte de a le finaliza.Rata 
abandonului școlar, ca indicator, reflectă doar ponderea elevilor care au ieşit din sistemul de 
educaţie pe parcursul anului şcolar stabilind, astfel, un raport între efectivele de elevi de la început 
de an şcolar şi efectivele de elevi de la final de an şcolar. Indicatorul permite o evaluarea a 
eficienţei la nivel de sistem, o rată ridicată semnalând existenţa unor probleme reale în ceea ce 
priveşte organizarea internă a sistemului de educaţie. Cu toate acestea există limitări serioase în 
utilizarea sa pentru fundamentarea unor politici bazate pe evidenţe privind combaterea abandonului 
şcolar. 

De asemenea, abandonul școlar mai poate fi determinat şi printr-o metodă alternativă de calcul 
care urmăreşte parcursul efectivelor de elevi la nivel de cohortă, raportând, astfel, totalitatea 
absolvenţilor unui nivel de educaţie la totalitatea elevilor care erau înscrişi în sistemul de 
învăţământ la începutul perioadei lor de şcolarizare în nivelul respectiv.Indiferent de metoda 
utilizată la nivel de sistem pentru calcularea indicatorului calculul este unul matematic cu aceleași 
ipoteze și rezultatele. În plus, datele existente permit doar identificarea dimensiunii acestui fenomen 
în funcţie de sex, clasă, nivel de rezidenţă şi regiune geografică. Astfel că, pentru pentru intervenţii 
focalizate, este necesar  ca datele disponibile să se refere şi la alte caracteristici individuale, 
familiale sau şcolare precum nivelul de venituri şi de educaţie al părinţilor, performanţele şi 
frecvenţa şcolară, nivelul de motivaţie pentru învăţare/şcoală al copilului şi al familiei etc. 

Părăsirea timpurie a școlii (PTȘ) 

Este tot o formă de abandon școlar și este un factor major care care contribuie la excluziunea 
socială ulterioară în viață. Din cauza faptului că abandonează școala, tinerii sunt mult mai 
predispuși riscului asociat șomajului sau al celui de a câștiga un salariu mai mic odată ce găsesc un 
loc de muncă, în timp ce, estimările legate de competențe necesare în Europa sunt stricte – 
sugerează că, pe viitor, doar 1 din 10 locuri de muncă va putea fi accesat de o persoană care a 
părăsit timpuriu școala. 

Mai mult decât atât, dacă mergem mai departe pe firul acestei idei vom constata faptul că 
această problemă generează o serie de costuri publice și sociale, sub forma unor venituri și a unei 
creșteri economice mai mici, a unor venituri fiscale mai reduse și a unor costuri mai ridicate. 

În contextul declinului demografic, amploarea fenomenului PTȘ în România evidențiază faptul 
că mulți tineri din rândul populației școlare părăsesc sistemul de învățământ fără a deține abilitățile 
și formarea solicitate pe piața muncii. 

Din acest motiv și aflați în incapacitatea de a se angaja, mulți tineri abandonează piața muncii 
acest lucru determinând scăderea contribuției acestora la creșterea economică a țării. Mesajul este 
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clar: o țară a cărei rată de PTȘ este ridicată se va confrunta cu probleme legate de forța de muncă și 
șomaj, de coeziune socială și de competitivitate în general. 

Consecințe 

Abandonul școlar nu este doar o decizie de moment ci este o decizie ce impactează viitorul 
individului. Copii care ajung să abandoneze școala ajung să fie excluși din societate și de pe piața 
muncii pentru că nu pot face față cerințelor angajatorilor. Astfel, pe termen mediu și lung, 
abandonul școlar contribuie într-o foarte mare masură la excluziunea socială de-a lungul vieții 
individului.  

Câteva soluții pentru abandonul școlar 

Întrucât abandonul școlar este o problemă cu adevărat complexă, așa cum am prezentat-o până 
acum, determinată de cauze multiple este nevoie și de soluții multiple pentru a putea contribui la 
diminuarea acesteia. Astfel, în acest sens, se recomandă ca soluții: 

 În primă fază, identificarea elevilor aflaţi în abandon şcolar şi a cauzei abandonului punctual 
în funcție de regiunea sau zona analizată. Este foarte important să se cunoască care este numărul 
elevilor care au decis să renunțe la studii precum și care sunt motivele care i-au determinat pe 
aceștia să ia această decizie pentru a știi ce acțiuni se recomandă a fi întreprinse 

 Conștientizarea familiei în importanţa actului edicaţional şi implicarea ei în reabilitarea 
şcolară şi socială a elevului – pentru că principalii factori ce pot determina să abandoneze școala se 
găsesc la nivel familiei implicarea familiei în reducerea abandonului școlar este esențială și 
primordială 

 Implicarea mai mare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon școlar – 
pentru că o serie de reguli comportamentale se stabilesc la nivelul comunității, așa cum este 
prezentat în secțiunea anterioară,  implicarea acesteia în reducerea abandonului școlar este, de 
asemenea, foarte importantă 

 Asigurarea transportului elevilor – în zonele care dispun de infrastructură rutieră 

 Asigurarea cazării – în internate sau decontarea chiriei lunare în situaţia în care şcoala nu 
dispune de internat sau în situaţiile în care transportul zilnic al elevilor nu este posibil 

 Integrarea în învățământul profesional – se urmărește ca elevii aflați în afara sistemului 
educațional să fie integrați în cadrul învățământului profesional pentru a-și putea continua studiile 
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ABANDONUL ȘCOLAR – CAUZE ȘI EFECTE 
 
 

ED. ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT 
GRĂDINIȚA P. P. NR. 12, IAȘI 

 
 
În cele ce urmează dorim să ne oprim doar asupra cauzelor abandonului școlar și a efectelor pe 

care acesta le are, pe termen scurt și lung, a celor care hotărăsc să renunțe la forma de învățământ pe 
care o frecventează. Nu vom căuta posibile soluții, deși, este limpede că acestea există sau se pot 
găsi în încercarea de a preveni, diminua sau rezolva această problemă prezentă în învățământul din 
România și din alte țări ale Europei și ale lumii. 

În primul rând, familia constituie elementul de bază în dezvoltarea și formarea copiilor și 
influențează, mai mult decât orice, alegerile pe care aceștia le fac în viață. Poate principala cauză a 
abandonului școlar îl constituie mediul familial. Problemele care se regăsesc într-o familie, și care 
influențează frecventarea școlii, sunt: dificultățile materiale; numărul mare de membri în familie; 
modelul educațional negativ oferit de părinți care, deseori, nu au mai mult de opt clase sau frați mai 
mari care au renunțat la școală; dezorganizarea familiei (divorț, alcoolism, violență). Toate acestea 
au ca efect descurajarea copilului, pierderea încrederii că el își poate depăși condiția, iar, în final, 
îndepărtarea lui de școală pentru că, aparent, aceasta nu oferă nicio soluție pentru problemele de 
acasă. 

Un al doilea factor, care influențează covârșitor pe copiii și/ sau tinerii care aleg calea 
abandonului școlar, este reprezentat de modelele pe care aceștia aleg să le urmeze. Primele modele 
pe care copiii le au sunt membrii familiei, dar, cu cât aceștia cresc, modelele pot fi preluate din 
locuri cât mai diverse – persoane adulte pe care le întâlnesc în comunitatea locală, copiii cu care se 
împrietenesc și formează un anturaj, personaje promovate prin intermediul mijloacelor de informare 
în masă (televiziune, radio, presă, internet). Atunci când aceste modele reprezintă de fapt niște 
antimodele, copiii cad în capcana imitării comportamentelor și alegerilor nu tocmai pozitive pe care 
aceștia le fac sau le-au făcut în trecut în viața lor. Acest lucru poate fi pus pe seama vulnerabilității 
vârstei, a faptului că acum copiii sunt impresionabili și creduli. De tot mai multă admirație au parte 
cei care, deși nu pot dovedi modalitatea prin care își câștigă existența și bunăstarea, sunt considerate 
persoane de succes, cu influență. Pentru copii, modul de viață promovat de aceștia crează iluzia că 
acest lucru este valabil, posibil și chiar probabil și pentru ei. 

O a treia cauză a abandonului școlar poate fi intrarea pe piața muncii, indiferent dacă acest lucru 
presupune un loc de muncă stabil sau lucrul ca zilier, cerșetoria, prostituția. Orice activitate 
desfășurată în vederea obținerii unui câștig material oferă copiilor și tinerilor iluzia maturității, 
posibilitatea de a se simți independenți față de adulții din viața lor, stăpâni pe alegerile pe care le 
fac. Din păcate, uneori, printre aceste alegeri se află și renunțarea la studii.  

Nu în cele din urmă, ca o a patra cauză a abandonului școlar, putem aminti încrederea scăzută în 
școală și educație. Convingerea că și fără școală se poate avea un viitor bun are efecte cât se poate 
de nocive. Deseori, la aceasta se adaugă mentalitatea că materiile studiate în școală nu ajută la 
găsirea unui loc de muncă sau că terminarea ciclului primar și/ sau gimnazial reprezintă o educație 
suficientă. 

Efectele abandonului școlar pot fi lesne deduse în urma analizei cauzelor care produc acest 
fenomen. Cele mai vizibile efecte sunt reprezentate atât de analfabetism și analfabetism funcțional, 
cât și de procentul îngrijorător de copii și tineri care abandonează școala. Un alt efect, care nu se 
simte neapărat o dată cu abandonarea școlii, ci mai târziu, pe parcursul vieții, este dificultatea cu 
care cei care au renunțat la studii reușesc să își găsească un loc de muncă. De obicei, acesta este 
momentul în care apar regretele nefinalizării gimnaziului/ liceului, iar lipsa unei calificări necesare 
atrage după sine imposibilitatea obținerii unui loc de muncă, șomajul și creșterea numărului de 
asistați social. 
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În prezent, se caută soluții diverse pentru a înlătura abandonul școlar și factorii care îl cauzează 
deoarece, cu toate eforturile depuse, acesta continuă să reprezinte o problemă a societății românești. 
Sperăm că pe viitor se va vorbi tot mai puțin de copii care renunță la studii și tot mai mult de tineri 
și adulți care hotărăsc să revină la școală, să obțină o calificare și să se integreze pe piața muncii. 
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EDUCAȚIA PARENTALĂ – UN PAS IMPORTANT  
ÎN REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

PROF. ARCHIP MIHAIELA-MARGAPOLYA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEȚCANI, JUD. IAȘI 

 
 
Părăsirea timpurie a școlii sau abandonul școlar reprezintă un fenomen tot mai des întâlnit atât 

în România, cât și în alte state europene. Cauzele care duc la părăsirea școlii sunt dintre cele mai 
diverse – dezinteresul față de școală și învățare, situația socio-economică din familie, 
dezorganizarea vieții de familie, lipsa motivației elevilor, anturajul sau exemplele negative oferite 
de membrii comunităților, iluzia că se poate reuși în viață și fără studii și a faptului că școala nu mai 
este percepută ca o valoare, etc. Efectele pe care le produce abandonarea mult prea devreme a școlii 
(de cele mai multe ori acest lucru are loc după terminarea ciclului gimnazial) sunt vizibile la nivelul 
societății – creșterea analfabetismului și a analfabetismului funcțional, dificultatea găsirii unui loc 
de muncă în lipsa calificării necesare, creșterea numărului de șomeri, creșterea numărului de 
persoane asistate social, creșterea numărului de tineri care hotărăsc să plece peste hotare în căutarea 
unui loc de muncă.  

Pornind de la cauzele și efectele pe care le are părăsirea timpurie a școlii, s-a încercat găsirea 
unor soluții care să reducă abandonul școlar, deoarece despre stoparea sa totală încă nu poate fi 
vorba. Prevenirea abandonului școlar se poate realiza prin: îmbunătățirea relației școală-familie-
comunitate, derularea unor programe de educație remedială pentru copii și de educație parentală 
pentru părinții/ tutorii acestora, activități de consiliere, activități extrașcolare, stimularea copiilor cu 
rezultate școlare bune. 

Dintre toate metodele de prevenire a abandonului școlar, considerăm că foarte importantă este 
educația parentală, pentru că în familiile copiilor se regăsesc cele mai mari probleme care îi 
determină pe aceștia să renunțe la frecventarea oricărei forme de învățământ. Dacă luăm în calcul 
timpul petrecut de copii la școală, persoanele cu care ei intră în contact aici, constatăm cu ușurință 
că orele de curs la care asistă elevii, activitățile școlare și extrașcolare propuse de cadrele didactice 
constituie prea puțin din timpul pe care aceștia îl petrec în afara familiei și a comunității din care 
provin. Familia va avea întotdeauna un rol hotărâtor în educarea și dezvoltarea copiilor. Mereu va fi 
mai important ceea ce ei deprind de acasă, sfaturile pe care le primesc, exemplele de limbaj și 
comportament pe care le văd, conversațiile la care iau parte. Toate acestea îi vor forma pe copiii de 
azi în adulții de mâine.  

Așadar, pentru ca educarea copiilor să se facă într-un mod eficient, cu finalitatea evoluției lor 
spre stadiul de adulți morali, responsabili, integrați pe piața muncii, este necasar ca familiile 
acestora să fie implicate în programe de educație parentală. În prezent, astfel de programe sunt în 
desfășurare în România, ele fiind implementate mai ales în mediul rural și comunități ale etniilor, 
deoarece aici se înregistrează cele mai multe cazuri de copii care renunță la școală.  

Participarea la programele de educație parentală sunt cât se poate de benefice pentru părinți/ 
tutori deoarece constituie un bun prilej pentru ca aceștia să se apropie de școală (astfel se 
consolidează relația școală-familie-comunitate locală), să se întâlnească cu alți părinți din 
comunitate și să își împărtășească unii altora probleme cu care se confruntă sau soluții pe care le-au 
găsit în fața unor dificultăți, să conștientizeze că pentru viitorul copiilor este importantă 
frecventarea școlii, să înțeleagă că școala le este partener și nu concurent în educarea copiilor. 
Temele abordate în cadrul întâlnirilor de educație parentală au ca scop sprijinirea părinților în 
cunoașterea, înțelegerea și susținerea propriilor copii, stabilirea unor punți de comunicare cu 
aceștia, consolidarea relațiilor părinte-părinte, părinte-copil. Implicarea părinților în programele de 
educație parentală asigură îmbunătățirea relației școală-familie-comunitate locală și poate conduce 
cu succes spre reducerea abandonului școlar. 
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Conceptul de abandon școlar din perspectiva nevoilor societății moderne 
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Colegiul Tehnic Motru, județul Gorj 

 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai 
pentru a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării 
copilului, dar și pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a 
dezavantajului între generații 

• Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate 
a sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai 
provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. PROBLEMATICA ABANDONULUI 
ȘCOLAR 1. Delimitări conceptuale și paradigme explicative 

 • Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 
anumit nivel de învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii 
a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome.  

• La nivelul sistemului românesc de învăţământ, elevii sunt declaraţi în abandon şcolar şi scoşi 
din evidenţele şcolare după trei ani de la renunţarea la frecventarea studiilor (conform ROFUIP 
2005), perioadă în care elevul are timp să-şi reia şi continue studiile. Pe de altă parte, indicatorul 
folosit la nivel naţional pentru a avea o imagine asupra acestui fenomen, prezentat anual în raportul 
cu privire la Starea sistemului naţional de învăţământ, este determinat pe baza metodei intrare – 
ieşire, conform metodologiei Instutului Naţional de Statistică (INS).  

• abandonul școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație reprezintă fenomene distincte; 
primul se referă la elevii care renunță să mai frecventeze școala (într-un anumit nivel de 
învățământ), în timp ce al doilea se referă la tinerii dintr-o anumită grupă de vârstă (18-24 de ani) 
care au părăsit sistemul de educație înainte de a finaliza învățământul obligatoriu și care nu au 
urmat ulterior un program de formare profesională continuă/calificare (Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, 2011, Copiii care nu merg la şcoală)  

• Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. Perspectivele teoretice şi de cercetare 
contemporane pot fi grupate în trei mari paradigme explicative ale fenomenului de abandon şcolar:        
1. Paradigma psihosocială consideră că persoanele care abandonează şcoala diferă de cele care îşi 
finalizează studiile în ceea ce priveşte unul sau mai multe atribute psihosociale sau trăsături de 
personalitate precum: motivaţia, inteligenţa, imaginea de sine, agresivitatea.  

2. Paradigma interacţionistă interpretează abandonul ca pe o consecinţă a interacţiunii dintre 
caracteristicile individuale ale elevilor şi cele ale mediului educaţional, în care include actori sociali 
precum colegii, profesorii, părinţii ş.a. 

 3. Paradigma constrângerii externe afirmă că abandonul şcolar nu este atât un produs al sărăciei, cât 
un produs al presiunii unor factori de mediu pe care individul nu-i poate controla, factori precum 
starea de sănătate sau obligaţiile familiale şi profesionale. Literatura de specialitate contemporană 
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evidenţiază două perspective explicative dihotomice cu privire la responsabilitatea apariţiei 
abandonului şcolar: 

 1. Perspectiva tradiţionalistă atribuie întreaga responsabilitate a abandonului şcolar elevilor; 
termenul drop-out, caracteristic acestei perspective, sugerează că decizia de a abandona şcoala, 
independentă şi definitivă, îi aparţine individului. 

 2. Perspectiva excluderii atribuie responsabilitatea apariţiei abandonului şcolar instituţiei 
şcolare; această perspectivă porneşte de la premisa că un număr relativ mare de elevi sunt 
„expulzaţi” din şcoală (push-out) din cauza experienţelor traumatizante de eşec şi frustrare trăite în 
mediul şcolar iar variabilele conexe statutului şcolar, determinat de performanţele şcolare ale 
elevilor, sunt văzute ca fiind simptomele şi nu cauze directe ale abandonului şcolar.  

2. Repere legislative • Legislaţia internaţională: - Strategia U.E. Europa 2020 din 
3.03.2010/Bruxelles privind creșterea inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii • Legislaţia 
națională primară: - Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011 - Legea nr. 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copiilor - Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea 
Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a unităților de învățământ preuniversitar - 
O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului 
Judeţean de Resurse şi Asistentă Educaţională 3. Repere legislative Legislația secundară Strategia 
pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România, 2015-2010 Strategia Națională privind 
Protecția și Promovarea Drepturilor Copiilor, 2014-2020 Strategia Națională pentru Protecția, 
Integrarea și Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități, 2014-2020 Strategia Națională 
pentru incluziunea socială a cetățenilor români de etnie romă, 2012-2020. 

Bibliografie: “Studii de specialitate” 
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Abandonul şcolar 
Cauze și modalități de prevenire 

 

 

Prof. ARDELEANU OANA- FLORENTINA                                              
Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, Comănești, Bacău 

 

O educație reală se fundamentează în familie, apoi ea continuă în grădiniță și școală, prin 
intermediul cadrelor didactice. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului. 

 
O bună intervenție a cadrului didactic prin însuși procesul educativ pe care-l desfășoară cu 

copiii, poateconstitui un mijloc de prevenire a abandonului școlar care a devenit din ce în ce mai 
frecvent. 

 
Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană, 

școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de astăzi, nu mai contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine, elevii nu mai consideră școala un viitor. 

 
Efectele abandonului școlar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav.  
 

Cei care abandonează școala nu au nicio calificare profesională iar neavând nicio calificare, cei 
care abandonează școala sunt viitori șomeri. 

 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor școlare ar trebui identificate și studiate câteva 
cauze: 

 

‐ școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie și lipa oportunităților de 
dezvoltare personală; 

‐ climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon școlar; 
‐ factori de natură socială și economică, cum ar fi: crize politice și economice, sociale și 

morale, prăbușirea sistemului de protecție socială; 
‐ factori de natură educațională: insubordonare față de normele și regulile școlare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații și interese slabe. 
 

Se impun a fi luate măsuri de prevenire: 
‐ psihopedagogice și psiho-sociologice; 
‐ socio-profesionale; 
‐ psihiatrice; 
‐ juridico-sociale. 

 

Alt element de combatere a abandonului școlar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forța și posibilitățile sale. 

 
Bibliografie: 
 

1. Stephane Clerget, Criza adolescenței, Editura Trei- 2007; 
2. Tatu Cornelia, Suport Curs Consiliere Școlară, - 2009; 
3. Anton Moisin, Arta educării copiilor si adolescenților în familie și în școală, Editura Didactică și 

Pedagogică- 2007. 
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Eșecul școlar – o realitate 

 

Prof. Arhip Anișoara                                                                   
Școala Gimnazială „Ion Creangă” - Grădinița P. P. „Lizuca” 

 

Constituția României în articolul 32 reglementează dreptul la învățătură, însă învățământul 
românesc este, în mare măsură, dependent de starea societății românești. Ca un drept care determină 
autonomia individului, educația este instrumentul principal care permite copiilor marginalizați din 
punct de vedere social și economic să iasă din sărăcie și să contribuie la viața comunității. 

Abandonul școlar este definit ca fiind acțiunea de întrerupere irevocabilă a studiilor înainte de 
terminarea lor. Rata de abandon școlar reprezintă raportul procentual între numărul de elevi care 
renunță la studii și totalul celor înscriși pe un an școlar. 

Tot mai des se înregistrează elevi care se opresc cu studiile până cel mult la nivelul clasei a 
opta. Principalul motiv fiind legat de lipsa banilor.  În unele localități există doar școli cu clasele I-
VIII, iar cea mai apropiată instituție de arte și meserii este mult prea departe pentru a-și permite 
naveta. Astfel, mulți rămân acasă lângă părinți și lucrează pământul unde nu au nevoie de nici o 
calificare.  

Prima categorie de conduită evazionistă include tinerii care fug pentru a căuta aventura, 
necunoscutul, tineri care manifestă scăzute semne de conflict cu familia sau școala.  

Cea de-a doua categorie este formată din tineri la care semnele de conflict sunt evidente, pe 
fondul problemelor datorate sărăciei, controlului exercitat de adulți, care se declară în total dezacord 
cu dreptul adolescenților de a-și alege prietenii, de a fixa întâlniri, de a accepta un anumit stil 
vestimentar. În fine, ultima categorie include adolescenți respinși de mediul familial, școlar, social, 
adolescenți care sunt refuzați sistematic, iar părinții, profesorii nu se opun plecării lor. 

După psihiatrul american Carl Rogers, în activitatea educativă a unui profesor trebuie să se 
regăsească principalii factori de personalitate: 

 Sentimentul de dragoste, de acceptare a sensurilor și sentimentelor pe care elevul le trăiește, 
le încearcă, le experimentează; 

 Empatia sau capacitatea de a înțelege interiorul, cadrul intern, lumea lui obișnuită de trăiri, 
semnificațiile pe care le are pentru el, capacitatea de a exprima înțelegere față de tot ce înseamnă 
adolescentul. 

Tinerii au nevoie de o imagine de sine favorabilă, iar școala continuă procesul început în 
familie: tânărul este sau nepopular, este sau nu iubit, apreciat ca deștept sau nu.  

În relația profesor-elev prejudecata poate fi înlăturată, fiecare profesor să-și cunoască elevii cât 
mai mult posibil, fără a încălca, totuși, dreptul la intimitate. Astfel școala ar deveni spațiul în care 
elevii s-ar putea regăsi ca entități valorizate. 
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CUM SĂ PREVENIM ABANDONUL ȘCOLAR 

 

ARICIU CLAUDIA CORNELIA 
Profesor pentru învăţământul primar 

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Baia Mare 
 
 
Abandonul şcolar este una dintre cele mai serioase probleme cu care se confruntă învăţământul 

la nivel mondial, iar în ultimii ani a devenit un fenomen îngrijorător chiar şi în România. 
Conform statisticilor, 6 milioane de elevi renunţă anual la studii (ceea ce înseamnă aproximativ 
14% din numărul total de elevi). Pentru aceştia, viitorul este sumbru: şomaj, sărăcie sau 
marginalizare. În ultimii ani, cifrele privitoare la abandonul şcolar, în cazul elevilor din România, 
sunt în continuă creştere. Ultimele statistici arată că 1,5% dintre elevii din învăţământul primar şi 
gimnazial renunţă la şcoală, în timp ce 7,9% dintre persoanele înscrise în instituţiile postliceale 
părăsesc sistemul de educaţie. 

Abandonul şcolar în România este un fenomen social complex. Reprezintă un derapaj în sfera 
educațională, creeând instabilitate în dezvoltarea durabilă a societății, disfuncții şi insecuritate în 
mediile cultural, politic, economic. Abandonul şcolar se află în strânsă corelare cu absenteismul ca 
varianta agravantă a acestuia, conducând în final la eşecul şcolar. Poate fi definit pe scurt ca 
încetarea studiilor înainte de obținerea unei diplome. 

Cauzele abandonului şcolar pot fi astfel grupate: 
 Cauze socio-economice: sărăcia, comportamentele anti-sociale, distanța dintre domiciliul 

elevilor şi şcoală, apartenența etnică şi religioasă, statutul educațional şi ocupațional al familiei de 
origine, fenomenul migraționist actual, situațiile de sănătate precară. 

 Cauze culturale: nivel redus de aspirații, inhibiția şcolară sau motivația redusă, intrarea 
precoce pe piața muncii, încrederea scăzută în educație, marginalizarea socială. 

 Cauze politice: susținere ineficientă a educației atât la nivelul autorităților locale, cât şi la 
nivelul autorităților centrale, precum şi la nivel comunitar. 

Efectele abandonului şcolar se manifestă la nivel individual, familial şi comunitar, 
identificându-se repercursiuni economice, culturale, psihologice şi sociale. Victimele abandonului 
şcolar devin in timp o povară pentru întreaga societate. 

Abandonul şcolar are efecte nefaste asupra securității naționale pe termen mediu şi lung. O 
populație lipsită de educație este o populație instabilă, fără repere valorice,  uşor de manipulat.  

Acest fenomen influențează negativ cresterea economică, calitatea vieții şi evoluția societății.  
Un efect direct al fenomenului de abandon şcolar este degradarea forței de muncă, cu efecte sociale 
in lanț, generatoare de costuri sociale uriaşe sau de tensiuni sociale greu de gestionat. Pentru a 
combate fenomenul este necesară, în primul rând, înţelegerea cauzelor. Pe lângă cele de ordin social 
(situaţia economică, modelul oferit de părinţi şi dezorganizarea familiei, lipsa unui loc de muncă) şi 
de ordin psihologic (motivaţia scăzută, lipsa de interes, anxietatea, pasivitatea), cauzele 
psihopedagogice joacă un rol extrem de important. Acestea din urmă pot fi transformate în 
oportunităţi de dezvoltare şi de îmbunătăţire a sistemului actual de învăţământ. 

Date fiind cauzele prezentate mai sus, este necesară aplicarea unei metodologii diferite faţă de 
cea clasică, folosită în majoritatea şcolilor. Cadrele didactice trebuie să se concentreze mai puţin pe 
predarea propriu-zisă şi mai mult pe stimularea iniţiativei şi participării elevilor. 

 Apelarea la stiluri diferite de învăţare 
Specialiştii în educaţie propun o metodă actuală, care implică folosirea diferitelor stiluri de 

învăţare, pentru a stimula şi pentru a trezi interesul copiilor. De exemplu, metoda vizuală ar putea fi 
pusă în aplicare cu uşurinţă, profesorul folosind o tablă magnetică pentru a expune lecţiile prin 
scheme, desene, culori şi grafice.  

 Încurajarea elevilor de a pune teoria în practică 
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Aceasta poate fi o metodă excelentă de a stimula interesul elevilor şi de a-i face pe aceştia să 
preia procesul de învăţare în propriile mâini. De exemplu, instituţiile şcolare pot investi în 
instrumente muzicale, destinate orelor de muzică. În acest fel, elevii vor avea o activitate concretă, 
interesantă şi plăcută, care îi va determina să studieze mai mult şi să înţeleagă mai bine noţiunile 
teoretice. 

 Lecţiile interactive 
Lecţiile pe bază de proiecte individuale sau de grup permit copiilor să vină cu propriile idei şi să 

prezinte informaţia într-un mod plăcut pentru ei. De exemplu, un flipchart, pe care elevii să creeze 
prezentări originale, poate fi o soluţie eficientă. Astfel, elevii pot alege singuri modul în care îşi 
structurează datele, în acest mod învăţând şi implicându-se într-o măsură mult mai mare. De 
asemenea, feedback-ul constructiv este un element obligatoriu, care le dă elevilor posibilitatea de a 
se autoevalua, corecta şi dezvolta armonios, fiind ambiţionaţi să acumuleze cât mai multe informaţii 
şi abilităţi. 

Acestea fiind spuse, problema acută a abandonului şcolar în România ar putea fi diminuată 
semnificativ, prin aplicarea metodelor actuale de învăţare şi prin plasarea accentului pe elev şi pe 
potenţialul său. 

Printre acţiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon în ţara noastră:  
1. integrarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi menţinerea acestora în sistemul şcolar,  
2. creşterea responsabilizării cadrelor didactice,  
3. reintegrarea elevilor deja aflaţi în abandon,  
4. monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor şi identificarea periodică 

a modificărilor în ceea ce priveşte factorii de abandon şcolar. 
Printre alte posibile soluţii, enumerăm: 
 creşterea atractivităţii şcolii: 

 activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curăţire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistică; competiţii de joc pe computer; 
etc.) desfăşurate în şcolile din comunităţi cu risc ridicat de abandon. 

 organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie de cartierul de 
provenienţă 

 toate aceste acţiuni sau ansambluri de acţiuni trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a 
menţine continuu elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare 
constantă a atenţiei elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

 motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice grupurilor 
de elevi care sunt mai performante în astfel de acţiuni. 

 planificarea acţiunilor cu pricina poate fi realizată cu participarea elevilor. 
 utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber. 
 utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoala pentru a preveni scăderea încrederii în 

educaţie. 
 ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja prematur la şcoală să intre în contact cu cei 

aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea lor curentă despre şcoală, cum a 
decurs viaţa lor post-şcolară. 

 foşti elevi ai şcolii pot fi atraşi să îşi prezinte istoriile de viaţă în "mini-conferinţe", în care 
dialoghează cu actualii elevi.   

    

      Bibliografie: 
E. Durkheim-„Educaţie şi sociologie”, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980 
 E. Păun- „ Provocări şi dileme privind şcoala şi profesia didactică”, Editura   Polirom, 2017 
www.unicef.ro 
www.grupuldestudiidesecuritate.ro 
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Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire 
 
 

profesor  invațământul primar Arinton Aurica 
 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală.                            

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 
de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea 
surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie 
un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai 
mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie 
sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a 
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copiilor. 
Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 

de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar; factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, 
chiul, absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea 
menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
            Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la școală fiecare poate avea un loc, 
un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar 

 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Abandonul școlar 

 

Prof. Arsene Livia Ionela                                                               
Școala Gimnazială Orizont, București 

 

Problematica abandonului școlar este una de actualitate în societatea românească. Politicile 
educaționale implementate până în prezent nu au reușit să scadă rata abandonului școlar.  

Una dintre cauzele ratei crescute a abandonului școlar o reprezintă situația social-economică a 
familiilor din anumite comunități. Decidenții politicilor educaționale, în colaborare cu instituțiile 
abilitate în domeniul economiei ar trebui să impună standarde și programe care să preîntâmpline 
renunțarea elevilor la mediul școlar din cauza neajunsurilor financiare. Rolul burselor sociale și al 
programelor de distribuire a rechizitelor și manualelor școlare trebuie riguros verificat, astfel încât 
să nu mai constituie o posibilă cauză a abandonului.  

Nivelul educației părinților poate influența în mod direct traseul educațional al elevului. De 
aceea, se impune derularea de programe de consiliere a părinților în care să se prezinte beneficiile 
pe care le are educația în calitatea vieții unui viitor adult. Implicarea părinților în activitățile elevilor 
conduce la o scădere a ratei abandonului. 

De asemenea, societatea în ansamblu trebuie sensibilizată cu privire la rolul educației în viața 
cotidiană. Promovarea falselor valori, a condus la opacizarea importanței parcurgerii traseului 
școlar. 

Migratia familiilor în Spațiul European a lăsat urme adânci asupra viitorului educațional al 
multor copii. Neliniștea sufletească, dorul de părinți au condus la scăderea capacității de 
concentrare in învățare. Motivația elevilor s-a îndreptat către dorința de a părăsi școala și căutarea 
reîntregirii familiei. Împovararea cu sarcini neadecvate vârstei și preocupări care nu sunt din sfera 
domeniului dezvoltării personale și educaționale, conduc la renunțarea la școala și îndreptarea 
atenției către alte provocări. 

O altă cauză a abandonului este determinată de frustrările acumulate la nivelul psihicului 
copilului. Uneori, programa este încărcată, necesitând eforturi de înțelegere și aplicare a 
conținuturilor studiate. Programe precum  ,,Școală după școală,, vin să ofere posibilitatea 
dezvoltării competențelor nececare elevului, în prezența unui cadru didactic specializat. La fel de 
important este și rolul pe care îl are consilierul școlar în viața elevilor. În cadrul acestor ore se pot 
identifica din timp posibilele cauze ale abandonului și preîntâmpinarea acestuia. 

Problematica abandonului școlar este una a societății în general, nu numai a instituțiilor școlare 
în particular. Eforturile ar trebui să fie convergente, iar strategiile de combatere a fenomenului 
trebuie să ia amploare. La nivelul județelelor și comunităților trebuie identificate soluții pornind de 
la analiza riguroasă a cauzelor care au determinat abandonul școlar. Numai o bună colaborare între 
instituțiile statului poate diminua acest fenomen, iar educația să devină o prioritate în viața copiilor 
și a familiilor acestora. 

La nivelul Uniunii Europene, rata abandonului ne situeaza între primele locuri ale 
clasamentului, iar situația trebuie remediată derulând politici și strategii care să țintească direct 
cauzele determinante ale acestui fenomen. 
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Abandonul școlar- cauze și modalități de prevenire 

 

Învățător Asofronie Doinița                                                              
Școala gimnazială Gheorghe Popovici, Lozna, jud. Botoșani 

 

Absenteismul şcolar este un fenomen cu o dinamică spectaculoasă în ultimele decenii. Este 
definit ca o problemă socială, fiind explicată mai mult prin caracteristicile socioculturale ale 
mediului de proveniență și apărând mult mai frecvent în mediul urban și în familiile sărace. 
Desemnaeză un tip de conduită evazionistă stabilă, permanentizată, ce prefigurează sau reflectă deja 
atitudinea structurată a lipsei de interes, motiație, încredere în educația școlară. 

Atunci cand elevii încep să lipsească sistematic și generalizat de le școală, această conduită 
reprezintă un semnal tardiv al existenței problemelor; absenteismul constituie o formă de agresiune 
pasivă împotriva școlii, indicând că elevii fug de la școală chiar cu riscul de a fi pedepsiți. Reacțiile 
negative ale școlii și ale părinților întrețin mecanismele de apărare ale elevului, creând un cerc 
vicios, în care abandonul tinde să apară drept unica soluție prin care se pot rezolva toate problemele. 

Absenteismul este principalul factor asociat cu abandonul școlar, având o înaltă valoare 
predictivă în raport cu acesta; numeroși autori care au studiat conduitele elevilor ce se corelează cu 
decizia lor de a abandona școala au fost de acord că cea mai mare probabilitate de a abandona se 
înregistrează la cei care lipsesc excesiv de la școală și au probleme de disciplină; variabila cheie în 
etiologia inadaptării școlare este atitudinea părinților față de școală; prin consiliere individuală, atât 
a elevilor, cât și a părinților, se poate ajunge la o mai bună adaptare școlară. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.Unele 
cauze principale ale abandonului școlar sunt cauzele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice și pedagocice. 

  Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea 
menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, 
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comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  
prin popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar, educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea  un   
loc, un statut, un rol  şi  o valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul școlar – cauze și modalități de prevenire 

 

Aştefănesei Gabriela 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

* Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor  resursele  necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin  dezamăgirile  personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri  care să  asigure  transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

*  Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  
reuşita  sau  eşecul şcolar şi  profesional  al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudi-nea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania,  copiatul  şi  suicidul.  

119



Cunoaşterea  acestor  atitudini şi  identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate 
în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. 
Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, 
nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai 
tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe 
apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

* Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea 
menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  
prin popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea  un   
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loc, un statut, un rol  şi  o valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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Abandon 0 – scop al învățământului românesc 
 
 

Atodiresei Sorin – Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați 
 
 
În acest articol voi analiza factorii care determină abandonul școlar și câteva soluții pentru 

minimizarea acestuia. 
Conform studiilor efectuate în ultimul timp în noi în țară, principalii  factorii care favorizează 

abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 

 Dificultăţile materiale.  
Este cunoscut faptul că familiile dezorganizate și lipsite de resurse materiale și financiare au 

probleme mari în a asigura îmbrăcămintea și mijloacele de învățământ adecvate tuturor copiilor (de 
obicei acestea sunt și numeroase) și astfel există de cele mai multe ori o nevoie intensă de de forţă 
de muncă în familie (care de foarte puține ori este calificată: fie pe câmp, fie în gospodărie pentru a 
avea grijă de fraţii mai mici). Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, 
de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare 
de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la 
educaţie 

 Probleme la nivel de familie 
Cel mai întânit este cazul în care părinții nu au mai mult de opt clase, și acest model este preluat 

și de copiii lor. Astfel, modelul educațional preluat de la părinți se transmite mai departe la marea 
majoritate a copiilor.  

Mai influent însă este și modelul educaţional oferit de fraţi, unde cei mai mari ce au renunţat 
timpuriu la educaţie imprimă acest model și celor mai mici. 

Un alt tip de problemă familială îl reprezintă dezorganizarea familiei. Astfel, alcoolismul, 
violenţa în familie pot duce la divorț și reprezintă semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii.  
Integrarea în reţele de cerşetorie, de prostituţie sau apartenenţa la găşti de cartier, conduc 

aproape mereu la renunţarea la educaţie. 
 Şcolile din zonele defavorizate  

Acestea sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes socio-profesional 
pentru absolvenți. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de 
a oferi copiilor resursele necesare educației care conduc la rezultatele prezentate mai sus. 

Soluțiile acestui fenomen sunt complexe și nu reprezintă panaceu universal. Direcțiile însă de 
remediere a abandonului școlar pot fi următoarele: 

 Asigurarea accesului la educație și promovarea unei educații de calitate pentru toți 
copiii 

Această direcție presupune ca în primul rând să fie integrați în grădinițe toți copiii de vârsta 3-6 
ani, și apoi asigurarea unui învățământ primar și gimnazial de calitate pentru aceștia. Premisa de la 
care trebuie plecată pentru ca acest lucru să se realizeze este acceptarea faptului că toate cheltuielile 
din sistemul de învățământ reprezintă de fapt investiții în viitorul societății. Prin urmare, ciclul 
finanțare per capita – școli care primesc bani în funcție de numărul de elevi este unul care trebuie 
întrerupt.  

Dacă școlile primesc mai puțini bani întrucât numărul de elevi este insuficient, atunci aceasta va 
fi insuficient bugetată, va fi din ce în ce mai greu de întreținut și va deveni puțin potrivită pentru 
actul educativ. Astfel, instuția de învățământ va deveni mai puțin dezirabilă pentru noile generații, 
și astfel nu vor întârzia să se înmulțească cazurile de abandon. 

În mod identic se petrec lucrurile în ce privește resursa umană. Școlile care primesc puțini bani 

122



deoarece nu au suficienți elevi nu vor putea să păstreze cadrele didactice cele mai bine pregătite, 
cele rămase vor primi sarcini din ce în ce mai numeroase și astfel actul educativ va scădea în 
valoare. 

 
 Iarăși, rezultatul este cel prezentat mai sus. 

 Dezvoltarea infrastructurii școlare 
Singura variantă de inversare a tendinței de părăsire timpurii a sistemului de învățământ este 

asigurarea pentru toți copiii, indiferent de localitatea de proveniență, a unei infrastructuri potrivite 
cerințelor acestora. Asta înseamnă investiții în domeniul educațional în toate zonele defavorizate, 
astfel încât orice copil să aibă acces la condiții decente. În niciun caz nu se va putea micșora 
numărul copiilor care abandonează școala dacă aceștia sunt în pericol de a se prăbuși tavanul sau 
dacă aceștia pot cădea în gropi sau WC-uri neamenajate corespunzător. 

 Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii 
Poate cel mai important element în eliminarea abandonului îl reprezintă resursa umană. Trebuie 

demarate programe ample și profesioniste de pregătire reală a cadrelor didactice din perspectiva 
școlii incluzive și a prevenirii abandonului.  

 
 
Bibliografie: 
 

 Centrul Educaţia 2000+ şi UNICEF, “Soluţii eficiente pentru prevenirea abandonului 
şcolar: costuri şi mecanisme 

 Strategia privind reducerea fenomenului absenteismuli și părăsirii timpurii a școlii în 
județul Ilfov, 2018-2021 
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Abandonul scolar – cause si modalitati de prevenire 

 
 

Prof. inv. primar ATUDOREI ANA - MARIA 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.     

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.     

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm 
sa identificăm şi să studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea 
fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de 
instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi 
asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este 
menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar 
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creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei 
necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea 
vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze 
părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare 
prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem 
aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, 
absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi 
suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija 
unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de 
permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, 
indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre 
abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori 
sunt alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, 
în final, abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul 
abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l 
determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar 
să chiulească de la şcoală. 
 
 Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie 
bine organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
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Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ.             

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor.      

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România.     

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie.     

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei 
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CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE ALE ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. înv. preşcolar Monica Avram 
Liceul Teoretic „I. Buteanu” - G.P.P. Nr.1 Şomcuta Mare, jud. Maramureş 
 
 
 Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Abandonul şcolar 
reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine; atât copiii, cât şi elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din 
punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 
vandalismul, conduitele violente şi copiatul  Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor 
de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un 
factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai 
mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, 
fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare trebuie să identificăm şi să studiem 
principalele cauze ale acestuia. Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie 
şi lipsa oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți 
dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor 
în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. Cultura de origine a elevilor - cercetările din 
domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una 
dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este 
foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează 
să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Climatul familial are un rol 
hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, consecință a 
divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 
educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a 
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acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 
Totodată, alte cauze frecvente ale abandonului şcolar sunt cele psihopedagogice, care se referă 

la contextul unei defectuoase relaţii pedagog-elev, în care acesta din urmă se simte evaluat 
subiectiv sau nu găseşte o relaţionare între educaţia pe care o primeşte şi aspiraţiile sale. 

     
  Măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 
o psiho-pedagogice şi psiho-sociologice - care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
o socio-profesionale - ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
o psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinţe agresive. 
 
Pentru combaterea abandonului şcolar se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia situaţiilor de risc la nivelul 
şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de 
abandon şcolar. 

 
  Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezintă un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite  pe o perioadă  îndelungată şi într-un cadru bine 
organizat. 

 
Metode de prevenire a abandonului şcolar 
 
În ultima perioadă, au fost demarate numeroase programe de reintegrare a copiilor în şcoli, mai 

ales in comunitatile de romi si in cele din mediul rural. Uniunea Europeană a investit deja sume 
imense de bani spre domeniul educaţiei şi prevenirea abandonului şcolar, însă acest proces este 
unul destul de dificil şi de durată. În primul rând, specialiştii trebuie să lupte cu barierele sociale şi 
cu familiile dezbinate, care refuză să îşi trimită copiii la şcoală. De asemenea, pentru a preveni 
abandonul şcolar, cei care trebuie să înţeleagă cât de importantă este educaţia sunt copiii. Aşadar, 
specialiştii în educaţie spun ca cel mai important lucru este acela ca elevii să conştientizeze că 
succesul şcolar le poate aduce o viată mai bună, plină de satisfacţii. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are un rol decisiv în formarea conceptului 
despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu 
privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține şcoala în viața unui 
individ. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
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învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 

de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să 
se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Abandonul şcolar: Cauze şi modalităţi de prevenire 

 
 

Prof. Avram Olguţa,  
Şcoala Gimnazială Şuţa – Seacă , Jud. Dâmboviţa 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 
Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 
Cauzele abandonului şcolar pot fi numeroase : 
 1. Pot exista cauze / factori externi  precum mediul economic, mediul familial , mediul social 

sau mediul cultural . 
Situatia economico-financiara a familiei, lipsa imbrăcămintei/incăltămintei, condiţiile precare de 

locuit , calitatea locuinţei - lipsa spatiului fizic si a utilităţilor, lipsa condiţiilor necesare studiului şi 
efectuării temelor. Copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mai mici de a-şi însuşi o educaţie 
şcolară completă, deoarece datorită situaţiei materiale precare, părinţii nu pot asigura copiilor cele 
necesare pentru şcoală: caiete, cărţi, ghiozdane, pixuri sau chiar hrană. 

Situatia familiala: familiile dezorganizate, părinţi plecaţi la muncă în străinătate, copii 
instituţionalizaţi/ în plasament, familii de rromi, lipsa de resurse lipsa sprijinului/ajutorului la 
invăţătură. Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de 
abandon. Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 
educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a 
acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Modelul educational oferit de familie: cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Desigur, există şi excepţii. Modelul 
oferit de fraţi este de asemenea foarte influent. Familiile în care există fraţi mai mari ce au renunţat 
timpuriu la educaţie tind să reproducă modelul şi în ce priveşte fraţii mai mici. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilarie. Dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului,  el poate să-l determine pe elev să fumeze, 
să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Scoala poate fi un factor al abandonul scolar : organizarea şi metodele didactice  neatractive si 
neadaptate la cerinţele viitoare ale elevilor. 

Atitudinea necorespunzătoare a cadrelor didactice - Unii dascăli nu mai au răbdarea cuvenită, 
reacţionează greşit, se enervează, ţipă la copii şi manifestă violenţă fată de aceştia, in special faţă de 
elevii cu rezultate slabe la invăţatură sau cu devierim comportamentale. 

O alta cauză poate fi  baza materială a şcolii, mai exact lipsa materialelor didactice în şcoli 
reprezintă un alt risc de abandon şcolar. Chiar dacă cadrele didactice sunt bine pregătite, lipsa 
materialelor didactice moderne îi impiedică să îşi desfăşoare activitatea în condiţii optime 

2. Pot exista factori interni (biologici, psihologici) precum inteligenţa limitată, memorie şi 
atenţie slab dezvoltată, dificultăţi de invăţare, eşecul şcolar, corigenţă, repetenţie, motivaţie şcolară 
redusă, imaturitatea şcolara, dezinteres, instabilitatea psiho-afectiva, tulburari de comportament, 
problemele medicale severe ale elevilor. 
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Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai 

pentru a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării 
copilului, dar și pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a 
dezavantajului între generații.  

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai 
provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 

Modalităţi de combatere şi prevenire a abandonului şcolar: 
 Monitorizarea continuă a frecvenţei şcolare (monitorizarea absenţelor, contactarea şi 

inştiinţarea familiei, intâlniri cu părinţii, vizite la domiciliul copilului, consilierea copilului şi a 
familiei) 

 Monitorizarea elevilor identificaţi în risc de abandon şcolar prin consiliere 
psihopedagogică, programe de remediere, implicare în activităţi extraşcolare, colaborare cu 

familia 
 Dezvoltarea de programe şi servicii de asistenţă psihopedagogică la nivelul 
unităților de învățământ din mediul rural 
 Implementarea proiectelor cu finanţare externă în vederea prevenirii abandonului şcolar 
 Atragerea programelor de sprijin financiar prin burse oferite 
 Realizarea de acţiuni specifice de consiliere şi orientare a elevilor şi părinţilor de către 

profesorii consilieri şcolari în mediul urban şi rural: grupuri de consiliere a elevilor aflaţi în situaţii 
de risc, campanii de conştientizare asupra rolului educaţiei, activităţi de tipul Şcoala părinţilor 

 Implicarea părinţilor în proiecte de prevenire a abandonului şcolar 
 Incurajarea şcoliilor in iniţierea de programe extracurriculare si creşterea atractivităţii şcolii 

tocmai prin introducerea de programe extracurriculare (concursuri, cercuri, activităţi sportive, 
artistice etc.) 

 Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp 
liber şi/ sau after-school 
 Promovarea reuşitelor şcolare şi extraşcolare ale tuturor elevilor prin organizarea unor 

evenimente publice 
 Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în implementarea unor programe şi proiecte 

vizând prevenirea fenomenului de părăsire a şcolii prin derularea unor cursuri specifice din oferta 
furnizorilor de formare  

 Colaborarea cu autorităţile locale, mediul de afaceri și ONG-urile în derularea programelor 
de prevenire a abandonului şcolar, susținerea elevilor din familii defavorizate. 
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COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. AVRAM PETRU GABRIEL 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOGNECEA 

 
 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
 îi lipsește motivația școlară;  
 are dificultăți de învățare;  
 are o rată a absenteismului mare; are rezultate școlare slabe;  
 are imagine de sine scăzută;  
 este izolat față de colegi;  
 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
 este incapabil să se adapteze la mediul școlar;  
 are o lipsă reală a unui suport școlar;  
 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a 

lipsei unui control parental;  
 cerințe educaționale speciale;  
 stare de sănătate precară; manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și 

verbală, tendința de vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe 
interzise);  

 provine din medii sociale sărace;  
 nefrecventarea școlii; 
  lipsa unui model educațional din familie. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); asigurarea unei echilibru emoțional, a 
sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; crearea unui climat familial adecvat, 
asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu scopul de a pregăti copilul pentru 
existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să le urmeze; schimbarea mentalității 
vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la mediul înconjurător al 
copilului; atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; control 
parental direct și activ în viața copiilor; limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau 
în afara acesteia; control asupra activităţii copiilor în timpul liber; acordarea ajutorului la învăţătură 
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din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala.  
Școala nu poate influența factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care 

să ofere șanse egale tuturor copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau 
reducerea abandonului școlar amintim: să evite supraîncarcarea școlară; să diversifice și să facă mai 
atractive activitățile școlare; să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; să 
stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de probleme; 
să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; să evite constituirea unei elite, ceilalți 
fiind marginalizați; oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
exigențele școlare să fie rezonabile; sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul 
individualizat, adaptat nivelului real al copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; să nu mai 
promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; disciplina școlară să nu fie 
nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; să evite practicile educative percepute de elevi ca 
fiind nedrepte, frustrante; sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; să existe o dotare 
materială adecvată în școală; programe de consiliere pentru părinți; colaborarea cu toate autoritățile 
comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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ALARMANT: FENOMENUL DE ABANDON ŞCOLAR  

EXISTĂ PE TOT TERITORIUL ROMÂNIEI! 
 
 

Prof. Avramescu Simona 
Şcoala Gimnazială Veţel, jud. Hunedoara 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii,părăsirea sistemului educativ,indiferent de nivelul la care s-a ajuns înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau inaintea încheierii ciclului de studii început. 

Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului 
şcolar:cu cât indicele de abandon şcolar este mai mare,cu atât sistemul  şcolar respectiv este mai 
ineficient. 

Abandonul şcolar are o definiţie legală,în relaţie cu obligaţia frecventării şcolii;în cazul 
sistemului de învăţământ din ţara noastră,Regulamentul elevilor specifică faptul că frecventarea 
obligatorie a şcolii încetează la vârsta de 16 ani. 

Scopul: stabilirea factorilor interesaţi în prevenirea abandonului şcolar 
Şcoala, societatea, comunitatea locală şi uneori familia sunt principalii factori interesaţi de 

prevenirea abandonului scolar.Acest lucru se poate realiza prin diverse activităţi care au ca grup 
ţintă atât elevii cât şi părinţii,cadrele didactice,comunitatea locală şi instituţiile care oferă servicii 
sociale. 

Activităţile menite să prevină abandonul şcolar se împart în: 
activităţi educative 
integrarea copilului în programul zilnic 
 facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii 
 susţinerea performanţelor şcolare  
 stimularea creativitătii,aptitudinilor şi talentelor copiilor 
formarea deprinderilor igienice,lărgirea orizontului de cunoaştere,dezvoltarea conduitei de 

explorare a mediului înconjurator. 
activităţi extraşcolare 
jocuri,concursuri,proiecte 
vizite la muzee,plimbări în parc 
serbări şcolare 
intervenţii sociale 
 asigurarea mesei sau gustării de către o fundaţie. 
testare psihologică în vederea optimizării ritmului de dezvoltare a personalităţii. 
asistenţa psiho-pedagogică a copiilor cu risc de abandon şcolar,cu dificultăţi de 

învăţare,carenţe informaţionale şi adaptare şcolară. 
campanii de informare şi conştientizare a elevilor şi părinţilor asupra efectelor abandonului 

şcolar. 
activităţi de formare a specialiştilor 
formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive 
formarea cadrelor didactice în domeniul interculturalităţii 
formarea cadrelor didactice în vederea muncii cu tineri proveniţi din grupuri dezavantajate 
realizarea de materiale care să sprijine specialiştii în munca lor 
Cauzele abandonului şcolar 
Între cauzele principale ale abandonului şcolar găsim:cauze economice,socioculturale sau 

religioase,psihologice sau pedagogice. 
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 În cazul ţărilor sărace rata abandonului şcolar este foarte mare la nivelul şcolarităţii primare,în 
cazul tărilor cu o economie puternică se înregistrează rate înalte ale abandonului şcolar în 
învăţământul postobligatoriu. 

Copiii care trăiesc în familii sărace  au şanse mici de a îşi însuşi o educaţie şcolară 
completă,anumite familii nu au posibilitatea financiară de a plăti rechizitele şcolare, taxele, 
transportul la şcoală, uniforma. Alte familii plătesc şcolarizarea copilului reducând drastic resursele 
familiei,mai ales în situaţia în care elevul avea înainte responsabilităţi productive alături de parinţii 
săi. 

Cauzele de ordin sociocultural sau religios includ apartenenţa la clasa socială,apartenenţa 
etnică,rasială ,sexul.Unele studii raportează o rată mai mare a abandonului şcolar la fete ,indiferent 
de veniturile părinţilor;o explicaţie fiind participarea acestora la activităţile casnice,la îngrijirea 
fraţilor,la activităţi aducătoare de venituri.În cadrul societăţilor dezvoltate abandonul şcolar  al 
fetelor se corelează cu schimbările specifice pubertăţii:interesul pentru sexul opus,finalizat prin 
mariaje precoce sau graviditate atrage după sine abandonul şcolar. 

Abandonul este rezultatul unei interacţiuni personale insuficiente cu ceilalţi membri ai 
colectivităţii,fiind o consecinţă directă a sistemului de aspiraţii ale individului. 

Conform Teoriei constrângerii externe,abandonul şcolar nu este atât un produs al sărăciei,cât un 
produs al presiunii factorilor de mediu pe care individul nu poate să–i controleze.Între aceşti 
factori,care au un rol deosebit asupra menţinerii elevilor la şcoală se numără factorii de sănătate şi 
obligaţiile profesionale şi familiare. 

Teoria excluderii interpretează performanţele şcolare ale elevilor ca fiind simptomele şi nu 
cauzele directe ale abandonului şcolar. 

Inegalităţile economice,politice,structura socială şi anumite practici şcolare urmăresc 
descurajarea, stigmatizarea şi excluderea elevilor. 

Atât concepţia şcolii tradiţionale cât şi teoria excluderii recunosc faptul că o anumită rată a 
eşecului, factor cauzal în abandon există în majoritatea şcolilor şi sistemelor şcolare şi că şcoala 
ierarhizează în mod inevitabil elevii,ceea ce vine în contradicţie cu bazele ei democratice. 

Efectele abandonului şcolar 
Abandonarea şcolii este o problemă socială care generează un larg set de consecinţe 

negative.Cei care abandonează şcoala nu au şanse să câştige pe piaţa muncii,dar nu au nici şanse să 
fie integraţi în forţa de muncă.Cei care şi-au întrerupt studiile sunt într-o mult mai mare măsură 
dependenţi de programele de întreţinere şi ajutor decât restul populaţiei. 

Un elev care îşi rezolvă frustările şcolare va descoperi în curând efectul nefast a propriei decizii. 
Va avea o putere de cumpărare scăzută şi un stil de viaţă determinat de venituri reduse, dezamăgiri, 
frustări, deziluzii, stress mai mare decât îşi pot imagina majoritatea adolescenţilor. 

Cei care abandonează şcoala nu au calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice şi nici formaţia morală exercitării rolului de părinte şi celui de cetăţean al unei 
comunităţi. 

Cei care abandonează şcoala sunt viitori şomeri şi reprezintă o sursă de dificultăţi sociale şi 
pierderi,care depaşesc investiţia cerută de formarea initială. 
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Abandonul şcolar şi familia 

 
 

Axinia Elena 
Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț 

 
 
Familia este instituţia care pe tot parcursul evoluţiei copilului se ocupă în mod constant  de 

creşterea şi formarea lui, aportul său fiind extrem de important. Părinţii sunt primii educatori ai 
copilului şi cei care au autoritatea cea mai mare asupra lui. Orice disfuncţie apărută la acest nivel îşi 
pune amprenta asupra personalităţii copilului, efectele fiind variate şi dintre cele mai grave.  

Există climate familiale predominant calme sau agitate, de armonie sau neînţelegere, climate de 
solidaritate sau ostilitate, după cum există şi stări tensionate ce pot fi datorate şi copiilor, dar care 
depind esenţial de „tonalitatea de fond imprimată de părinţi, de capacitatea lor de a înţelege şi 
îndruma copiii, de existenţa sau absenţa acelor elemente de bază care condiţionează formula 
înţelegerii în familie”. Andre Berge arată la rândul său că : ...„ceea ce primează şi ceea ce imprimă 
mediului familial pecetea sa specifică este calitatea legăturii dintre părinţi. Mulţi autori au notat 
efectele supărătoare ale disocierii şi ale tuturor formelor de discordie conjugală asupra dezvoltării 
copilului”.  

Dezechilibrul şi instabilitatea universului familial determină  dezechilibrul şi instabilitatea în 
universul interior al copilului, bulversându-l pe acesta, aefectele fiind vigilente la nivelul 
comportamentului. Apar eşecuri pe mai multe planuri, tulburări de caracter sau morale, tendinţa de 
a încălca regulile familiale, şcoala, fuga de acasă, abandonarea şcolii, orientarea spre delincvenţă. 

Sunt familii la nivelul cărora se întâlnesc condiţii necorespunzătoare materializate sub forma 
unui nivel cultural sau igienico-sanitar deficitar (dezordine, murdărie, somn insuficient). Există un 
raport invers proporţional întrre nivelul cultural şi abandonul şcolar. Cu cât nivelul este mai scăzut 
cu atât „şansele” de a renunţa la şcoală sunt mai mari şi invers, aceasta pe fondul interesului scăzut 
pentru educaţie (asociate cu alte cauze prezentate : economice, sociale). 

Apar deficite la nivelul regimului educativ din familie, situaţiile întâlnite fiind cele în care 
părinţii se dovedesc fie excesiv de grijulii, fie intoleranţi, fie indiferenţi. În primul caz, părinţii îşi 
suprasolicită şi supraîncarcă copiii, în dorinţa de a-i ajuta şi proteja, reuşind însă, fie să-i obosească, 
ajungându-se până la surmenaj, fie să le îngreuneze procesul de adaptare, copiii dezertând în faţa 
obstacolelor cu care se confruntă. Părinţii intoleranţi sunt cei care îşi tratează copiii cu o severitate 
excesivă uneori recurgând la sancţiuni fizice. Lipsa de înţelegere, de calm a acestora, precum şi 
modul brutal de comportare generează permanent nelinişte, înfricoşare, primejdie şi ameninţare unii 
copii ajungând să părăsească atât familia care nu reuşeşte să-i asigure confortul psihic necesar, cât şi 
şcoala care nu poate sau nu vrea să-i ajute. Şi în cazul părinţilor indiferenţi efectele sunt la fel de 
grave. Părinţii sunt centraţi pe propriile lor nevoi şi probleme, şi fug de responsabilităţile parentale, 
implicându-se foarte puţin în relaţia cu propriul copil. Se observă o slabă socializare a acestuia, el 
având o prea vagă idee despre reguli, norme, valori, care nefiindu-i sădite în cadrul familiei, nu-i 
vor oferi posibilitatea de a se conforma nici unui alt tip de regulă sau normă. Şcoala apare, astfel, ca 
o instituţie ce încearcă să-i îngrădească personalitatea, libertatea, ceea ce-i uşurează luarea deciziei 
de a renunţa la ea. 

Lipsa atitudinii unitare între mamă şi tată îl poate deruta pe copil. Aceste neînţelegeri pot apărea 
datorită faptului că tatăl şi mama sunt două personalităţi distincte, formate în medii familiale 
diferite, în stiluri diferite, având deci păreri proprii despre educaţie. Există şi diferenţa de fire, tatăl 
fiind, în general, mai aspru, mai autoritar, iar mama mai blândă şi astfel, fiecare încercând să 
impună anumite metode educative conform firii lor. Neînţelegerole pot lua două forme : pasivă, ele 
fiind bine ascunse, iar efectele lor fiind vizibile mult mai târziu şi activă, materializate prin 
înfruntări deschise şi chiar violente între soţi. Preocuparea principală a copilului va fi : „să vadă în 
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care dintre tabere se înrolează, pentru a-şi câştiga protecţia unui aliat, în loc să-şi câştige îndrumarea 
educativă necesară”.  

Copilul respins sau cel supraprotejat va fi cel mai puternic marcat de climatul propriei familii. 
Copilul respins nu va reuşi să mai aibă încredere în nimeni, nu va putea respecta alte reguli decât 
cele prescrise de el cu scopul de a se proteja, va stabili foarte greu relaţii sociale cu ceilalţi. 
Supraprotejatul se va interesa in primul rând de el însuşi, pierzându-şi respectul faţă de ceilalţi şi 
interesul pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. Pornind de la regimurile educative întâlnite şi de 
la particularităţile specifice personalităţii copiilor, Stefanovic prezintă şase atitudini tipice ale 
părinţilor faţă de copil, aşa cum au fost ele descrise de Hurlockova : 

 grijă deosebită; 
 libertate exagerată; 
 neglijare totală; 
 aprecierea de către părinţi a copiilor; 
 tendinţa de a domina, de a se impune în faţa copiilor; 
 tendinţa de a ceda în faţa copiilor. 

(Stefanovic, 1979) 
Legat de acest aspect, există şi dezacordul care apare între cerere şi ofertă, părinţii nereuşind să 

dea dovadă de fiecare dată de un simţ al măsurii în atitudinea şi exigenţele preconizate faţă de copil 
asociat cu incapacitatea de a prevedea reacţiile şi stările interne ale copilului, de a-şi adapta 
măsurile educative faţă de acestea. 

Concluzionând, putem afirma că principalii factori de natură familială care declanşează 
problemele de adaptare ale copilului la mediul şcolar şi abandon şcolar sunt : 

 divergenţa metodelor educative; 
 lipsa de autoritate a părinţilor; 
 atitudinea rece-indiferentă a părinţilor; 
 atitudinea autocrată, „tiranică” a părinţilor; 
 atmosfera conflictuală; 
 deficienţele culturale din familie; 
 perturbările climatului moral al familiei; 
 dezorganizarea familiei. 

Familia reprezintă „un soi de personalitate colectivă” care prin tonalitatea şi atmosfera sa 
colectivă, prin impactul asupra formării copilului, prin „dimensiunea sa culturală şi gradul ei de 
integrare socială, constituie un mediu educativ determinant”.. Orice dezacord şi stare tensională 
care apare la nivelul mediului familial generează tulburări emoţionale, sociale şi morale asociate cu 
diverse reacţii neadaptive între care se numără şi abandonul şcolar. 
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De ce trebuie să merg la grădiniţa?                                                       

-Vreau să rămân în lumea mea minunata de acasă 

 

Prof. înv. preşcolar Babescu Lăcrămioara 

 

 

O   buna intrebare pe care am auzit-o de nenumarate ori, si pe care cu siguranta ne-am intrebat-o  
cu toti la un anumit moment dat. 

Copiii trebuie să aibă ocazia să se joace cu alţii copii de vârsta lor sau de vârste apropiate, să se 
simtă confortabil cu persoane care nu sunt părinţii lor, să simtă dorinţa de a experimenta lucruri noi. 

Grădiniţa poate fi considerată a doua casă, unde copilul dumneavoastră va învăţa să comunice, 
să se joace frumos împreună cu alţi copii, să aibă un program fix. Acestea sunt doar câteva din 
minunatele lucruri pe care le va învăţa deoarece scopul grădiniţei nu este numai acela de a îngriji 
copilul, ci şi de a-i învăţa să fie mai creativi, mai capabili şi mai darnici.  

Învăţarea prin joacă îi ajută foarte mult pe copii să descopere lumea, să găsească răspunsuri la 
modul în care lumea ,,funcţionează’’: cum apar florile, de ce plouă, de ce este frig/cald, de unde 
vine apa, de ce e noapte etc. şi tot aici copilul dumneavoastră va învăţa să respecte multe reguli. 

Jocul – este „tovarăşul” nedespărţit al copilăriei şi constituie una din formele cele mai 
importante de activitate a preşcolarului. Prin el, copilul învaţă să cunoască lumea reală. Esenţa 
jocului constă în reflectarea şi transformarea pe plan imaginar a realităţii înconjurătoare, jucându-se, 
copilul cunoaşte şi descoperă lumea şi viaţa.  

Prin joc copilul se aventurează în necunoscut, experimentează, testează materialul de joc, dar şi 
pe sine, apoi capătă mai multă încredere în forţele proprii şi  o dorinţă nestăvilită de autodepăşire; 
îşi poate folosi imaginaţia şi creativitatea pentru propria sa plăcere, dar şi a altora.  

Activitații desfașurate la grupa mica (2, 5 - 3ani) 

Grădiniţa este un spaţiu de joacă şi experimentare socială, o a doua casă unde copilul se joacă, 
mănâncă, stabileşte relaţiiafective cu adulţi şi copii,învaţă să trăiască în comunitate şi să respecte 
individualitatea altora, să fie tolerant cu diferenţele.  

Copilul se va cunoaşte pe sine prin relaţiile stabilite,prin pretenţiile sale, prin cuvintele auzite de 
la alţii despre sine. 

Grădiniţa nu trebuie privită ca pe o nouă provocare, ci ca pe o casă unde copiii noştri se vor 
simţi confortabil şi în siguranţă, ajutându-l pe copil să se concentreze pe nevoile lui educaţionale 
din prezent, nevoi care îi vor deschide drumul în viaţă. 
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Stop abandonului scolar! 
 
 

Prof. inv. primar   Bacisor Diana Emilia 
Scoala Gimnaziala Radu Popa 

Sighisoara, Mures 
 
 
 

Una dintre variabilele familiale care pare să influenţeze într-o mare măsură participarea 
şcolară este nivelul de educaţie al părinţilor, cea mai mare parte a elevilor care au abandonat 
şcoala au provenit din familii fără studii sau au absolvit doar şcoala primară. Etnicii romi se 
confruntă cu multiple probleme economice, socio-culturale, educaţionale. Relaţia dintre sărăcie şi 
educaţie se manifestă în ambele sensuri: sărăcia reduce accesul la învăţământ şi durata vieţii 
şcolare, lipsa educaţiei determină sărăcia.  

 
În esenţă, sărăcia existentă conduce la o sărăcie mai mare, factorul generator fiind lipsa 

educaţiei, implicit a şanselor de valorizare individuală şi de integrare pe piaţa forţei de muncă. 
Situaţia este agravată şi de anumite reprezentări privind rolul şi funcţiile şcolii. Participarea la 
educaţie nu constituie în percepţia romilor o garanţie pentru succesul social, manifestând atitudini 
rezervate faţă de şcoală. 

 
Influenţa pozitivă sau negativă a familiei asupra copilului atinge un optim în primii ani, 

diferenţele de eşec sau reuşită datorate acesteia evidenţiindu-se pregnant la începutul şcolarităţii. 
Unii dintre părinţi sunt conştienţi de dezavantajul lor educaţional, de faptul că nu pot servi copiilor 
ca  model şi nu le pot acorda sprijin în activitatea şcolară, deşi ar dori ca aceştia să depăşească 
propria condiţie socială. 

 
Pe al doilea loc se situează cauzele individuale: atitudinea negativă a copilului faţă de şcoală, 

deficienţe ale dezvoltării psiho-intelectuale, starea precară de sănătate, schimbarea stării civile, 
repetenţia. Soluţiile care se impun se referă atât la mediul şcolar, la instituţia şcolară cu resursele 
ei financiare, materiale şi umane, dar se extind şi dincolo de aceasta vizând sistemul de protecţie 
socială a copiilor şi familiilor defavorizate, programe speciale pentru această etnie.  

 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la 
nivelul factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 
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Se impun masuri de prevenire a abandonului scolar:  
 
-psiho-pedagogice si psiho-sociologice (urmaresc cultivarea unor relatii interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei insertii socio-familiale pozitive);  
-socio-profesionale – ele decurg din masurile psiho-pedagogice si psihosociale, urmarind 

prevenirea riscurilor de abandon;  
-psihiatrice (depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emotionale, tendinte agresive) 
 

Prevenţia devianţei în mediul şcolar, determinată de: insuficienta pregătire anterioară a elevului 
în procesul instructiv-educativ, de defecte in organizarea regimului de zi, de conflicte relaţionale, de 
reacţii afective, este perfect posibilă cu ajutorul unui consilier şcolar bine pregătit. 

 
Bibliografie: 
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“ÎMPREUNĂ ÎNVINGEM!” 

 
 

Autor: Prof. înv. preprimar Baciu Mariana 
Școala Gimnazială “Dimitrie Cantemir”- Fetești, Ialomița 

 
 
 “Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătura, ci să deştepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.”  Ioan Slavici 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe  care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice.Un element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor 
copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în școală fiecare poate avea un loc, un rol şi 
o valoare. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil 
poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru prevenirea abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil 
integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Procesul de prevenire a abandonului școlar trebuie derulat pas cu pas, și trebuie să înceapă de la 
noi, cadrele didactice, cei care suntem meniți a face educație, căci numai prin educație putem 
schimba lumea.  

Primul pas l-am făcut transformând grădinița într-o grădiniță incluzivă. Acest lucru a depins în 
exclusivitate de receptivitatea comunității, a cadrelor didactice din grădiniță de a se adapta nevoilor 
tuturor copiilor. Mediul educațional în grădinița incluzivă, presupune crearea unor condiții pentru ca 
fiecare copil să se simtă în siguranță, apreciat în mod egal și capabil de   a-și împărtăși ideile și 
sentimentele în mod deschis. 

Prin crearea unei ambianțe bine organizate am încurajat copiii să exploreze, să aibă inițiativă și 
să creeze. Scopul meu principal a fost  să urmăresc dezvoltarea copilului, să furnizez materiale în 
toate centrele de activitate, să stabilesc țeluri corespunzătoare pentru fiecare copil în parte și pentru 
toată grupa de copii în ansamblu, să planific teme care să răspundă intereselor copiilor, să respect 
personalitatea fiecăruia, să le mențin trează curiozitatea și să stimulez învățarea în cooperare.  

Experienţa personală m-a convins că un copil va învăţa mult mai multe lucruri despre un subiect  
dacă  el este direct implicat, rolul meu fiind acela de a-l ajuta să descopere singur şi nu de a-i oferi 
informaţii „de-a gata”. 

Prin metodele interactive copilul intră în necunoscut, într-o aventură a descoperirii de noi 
cunoştinţe, deprinderi, el fiind participant activ. Copilul se descoperă cu adevărat în universul 
copilăriei, în cadrul colectivului de copii. În lumea minunată a copilăriei există comunicare 
interumană, prietenie, cooperare. Acţionând alături de ceilalţi din grup, începe să rezolve sarcini şi 
să se simtă că este persoană importantă, capabilă să ia decizii pentru bunul mers al activităţii de 
grup. În grupul de copii fiecare trebuie să ştie să descopere, compare, clasifice cunoştinţele 
dobândite. Efortul copiilor este unul intelectual, prin care se exersează procesele psihice cognitive. 
Metodele interactive îl motivează pe copil, îi oferă o încărcătură afectivă deosebită. 
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Se ştie că familia este unul din factorii educativi cu cel mai mare impact în formarea şi 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. Ca educatoare şi formator de părinţi, lucrând cu 
copiii sau cu familiile acestora, mi-am propus un alt pas spre prevenirea abandonului școlar: să 
îmbunătăţesc viaţa copilului în familie printr-un “Proiect de parteneriat educaţional cu familia –Eu 
și lumea mea”, unde am cooptat părinţii ca parteneri în procesul educativ. Acest parteneriat a 
îmbrăcat mai multe forme: schimburi de informaţii, rezolvarea unor probleme în comun, contacte 
informale, program de educare a părinţilor „Educaţi aşa!”, participarea părinţilor la activități 
“Carnavalul toamnei”, “Mamei, primăvara-n dar” , activitate comună pentru luarea deciziilor asupra 
strategiei educative, serbări (Crăciunul, 8 Martie, 1 Iunie, sfârşitul anului şcolar, care au o 
importanţă deosebită în cunoaşterea de către părinţi a copiilor lor, de talentul şi aptitudinile pe care 
aceştia le au), lectoratele cu părinţii, consultaţiile individuale. De asemenea, chestionarele  aplicate 
părinţilor „Ajută-mă să-ţi cunosc copilul” mi-au fost de mare ajutor pentru o cunoaştere cât mai 
bună a copiilor cu care lucrez. Participarea efectivă a unor părinţi ca voluntari, în diferite acțiuni de 
voluntariat, în parteneriat cu biserica, primăria și comunitatea locală. 

Educația presupune schimbare, iar schimbarea nu poate exista fără educație! 
În cadrul învăţământului preșcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține școala în 
viața unui individ. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

De-a lungul anilor am lucrat cu copii ce proveneau din diferite medii sociale, copii ce se 
bucurau de toate conditiile unei vieti lipsite de griji, iar la polul celalalt, copii din familii 
monoparentale, dezorganizate, familii numeroase cu copii multi, familii de etnie rromă. Nu îmi este 
deloc indiferentă modalitatea în care copiii sunt crescuți, educați și instruiți. 
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Sfaturi şi îndemnuri pentru părinţi 

 

Inv. Alexandru Bacter 

 

 „Datu-ţi-ai tu seamă iubite părinte ce însemnătate are cuvântul <<educaţie>> şi ce vorbă 
sublimă e cuvântul <<dascăl>>? Precum fiecare maestru are atelierul său de lucru, aşa şi dascălul 
lucră în atelierul său, în gradiniţă, în şcoală, în liceu. Să ştiţi însă iubiţilor, că şcoala e un loc sfânt, 
căci în şcoală se făureşte, se creşte şi se nobilează sufletul copilului, adecă' aceea parte a omului, 
care e asemenea dumnezeirii. Sufletul copilului e ca un diamant ce aşteaptă prin poleire îndelungată 
prin educaţie să devină un briliant. Şi fără acea educatie, fie diamantul cât de nobil, nu se va putea 
scoate din el un suflet valoros, un briliant. Trimite-ţi dară pruncii la şcoală frate române , iar 
educatorii la rândul lor facă-şi datorinţa, ca din sufletele copiilor încredinţaţi lor, să scoată suflete de 
valoare, caractere adevărate, oameni folositori neamului nostru, să scoată genii.” 

Aceste cuvinte gasite intr-o „Foaie diecezană” de la 1919 (adaptate dupa scrierea lui George 
Cătană) imi par a fi mai actuale azi ca oricand, intr-un moment in care ne-am pierdut reperele 
morale, suntem bombartati de false „modele” sociale pe toate canalele mass-media si nu mai avem 
timp de nimic. Societatea noastra are la dispoziţie tehnologii de neimaginat în urmă cu 50 de ani, şi 
totuşi, din punct de vedere uman se pare ca am ramas in urma, daca nu am regresat. Cum să putem 
explica faptul ca acum, în mileniul trei, avem atâţia copii care nu urmează nici o formă de 
invăţământ. De ce? De ce nu merg copiii noştri la şcoală? Lipsa educaţiei nu însemnă doar 
incultura, grobianism, cuvinte nepotrivite auzite de la tinerii nostri  pe stradă sau în mijloacele de 
transport, o limbă română siluită prin expresii care i-ar face să roşeasca si pe birjarii de demult, ci 
inseamnă ceva mult mai grav – inseamnă sărăcie! DA! Sărăcie în toate felurile ei: materială, morală 
şi sufletească. Trist? Adevarat? 

Şi totuşi, ce e de făcut? Vrem copii inteligenţi, bine crescuţi, respectuoşi, ambiţioşi, capabili să 
facă faţă provocărilor de maine, într-o lume în continuă miscare si schimbare? Dacă da, haideţi 
împreună, dragii noştri să începem cu începutul -  cu acei „şapte ani de acasă” , la care să contribuie 
parinţii, dascălii şi preoţii. Da, şi preoţii, pentru că fară Dumnezeu, eforturile noastre vor fi in zadar. 

Cui lăsăm grija noastră pentru ziua de mâine, acel „mâine” care va veni cu siguranţă?Cine ne 
vor fi  leaderii de mâine care ne vor conduce şi pe care îi vom urma? Vă plac oamenii de astăzi care 
ne conduc? (...excepţiile sunt foarte puţine). Dacă vrem oameni de calitate, haideţi să-i creştem! 
Vrem repere morale pentru copiii noştri, haideţi sa fim noi primul lor exemplu bun! La educaţia 
tinerelor generaţii trebuie sa contribuim toţi – familie, şcoală, biserică, societate, dar mai ales 
şcoala! 

De aceea iubite părinte, te îndemn să-ţi trimiţi copilul la grădiniţă şi la şcoală,  să „nu fii 
nepăsător faţă de şcoală şi învăţător, nu fi tată sau mamă  maşteră copiilor tăi, căci să ştii că în zadar 
le dai şi le câştigi avere şi nu le dai şi învăţătură, că averea fără învăţătură puţin valorează. Sfânta 
scriptură încă glăsueşte : (la . Pilde c. 8 v. 10) «Luaţi învăţătură şi nu argint şi ştiinţă mai vârtos 
decât aurul lămurit şi agonisiţi cunoştinţă mai mult decât aurul curat. Că mai bună este învăţătura, 
decât pietrile cele de mult preţ şi tot ce este scump nu este vrednic  ei” . 
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ABANDONUL SCOLAR 
 
 

PROF. INV. PRIMAR BADEA RAFILA 
SC.GIMNAZIALA NR. 2 BUFTEA, ILFOV 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav.  

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandoneazăşcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

·        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 
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·        cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

·        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·        factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

·        factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

·        anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandonşcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
·        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
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educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor.  

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul educative, 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât 
şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului 
şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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Abandonul şcolar-metode de prevenire 
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Un fenomen complex şi de amploare ȋl reprezintă părăsirea timpurie a şcolii, ducȃnd la o 

pierdere de potenţial social şi economic. Printre cauzele abandonului şcolar, a părăsirii timpurii a 
şcolii se numără: anturajul, lipsa prietenilor, teama de eşec, consumul de alcool, de droguri, o stimă 
de sine scăzută, probleme de sănătate, probleme de cooperare, motive economice, agresiune, 
neimplicarea şcolii şi multe altele. Un elev cu potenţial ridicat de abandon şcolar poate avea 
următorul portret: număr ridicat de absenţe de la ore, este mai puţin comunicativ şi acordă mai 
puţină atenţie orelor de curs, uneori fiind chiar inactiv, pare trist, deprimat, plictisit, obosit şi 
somnoros, notele sunt ȋn scădere evidentă, este nervos, uneori chiar agresiv. 

Comunicarea şi colaborarea ȋntre elevi-elevi, elevi-profesori stă la baza noii abordări privind 
metodele de prevenire ale abandonului şcolar. La clasele mici un rol important ȋn această 
colaborare  o are jocul prins ȋn cadrul orelor de curs, joc didactic, strategie care vine să ȋntărească 
relaţia elevului cu colegii şi profesorul şi să ȋndepărteze sau să minimizeze gȃndurile legate de 
abandon, ridicȃnd stima de sine, impunȃnd un nou statut elevului. 

Am aplicat la două clase (a V-a A şi  a V-a B) metoda Valori comune. La ambele clase le-am 
pregătit 5 exerciţii constȃnd ȋn 5 fracţii zecimale care trebuiau să fie transformate ȋn fracţii ordinare. 
Au avut la dispoziţie maxim 10 minute pentru lucrul pe caiet, fracţiile trebuiau să fie şi simplificate 
sau ȋntregii de introdus. La finalul celor 10 minute fiecare elev şi-a desenat mȃna stȃngă pe o foaie 
de hȃrtie şi şi-a trecut rezultatele pe degetele desenate ȋncepȃnd de la degetul mare. Apoi au căutat 
ȋn clasă colegi care au obţinut aceleaşi rezultate cu ei. Unde rezultatele coincideau treceau 
prenumele colegului pe degetul respectiv. Au avut la dispoziţie 20 de minute pentru această etapă. 
Ȋn etapa următoare am pus pe tablă rezultatele corecte şi elevii au trecut ȋn dreptul degetului unde 
rezultatul era corect cuvȃntul „profa”. La final au numărat pentru fiecare deget numărul de colegi.  

La clasa a VII-a A am aplicat metoda Joc Acţiune-Reacţiune. Elevii au primit cȃte un bileţel pe 
care erau trecute etapele de rezolvare ale unei probleme de geometrie. Elevii aveau sarcina să 
recompună rezolvarea ei fiind atenţi la cei de dinaintea lor, ȋn aşa fel ȋncȃt rezolvarea de pe tablă să 
fie corectă şi să decurgă ȋn ordine firească.  

Clasa a V-a A: 30 de elevi, disciplina matematică, există elevi proveniţi din familii 
monoparentale, elevi cu părinţi plecaţi ȋn străinătate. Clasa a V-a B: 25 de elevi, disciplina 
matematică, există elevi proveniţi din familii monoparentale, elevi cu părinţi plecaţi ȋn străinătate, 
elevi care provin din medii defavorizate financiar. Clasa a VII-a A: 22 de elevi, disciplina 
matematică, există elevi proveniţi din familii monoparentale, elevi cu părinţi plecaţi ȋn străinătate. 

Am dorit ca elevii din cele trei clase să se cunoscă mai bine, să nu fie reticenţi ȋn faţa unui coleg 
care nu are cunoştinţe de matematică foarte solide. Ora să iasă din tiparul orelor de matematică. 

Elevii au fost ȋncȃntaţi de metoda aleasă. Au colaborat foarte bine cu profesorul şi ȋntre ei. Nu 
şi-au manifestat neplăcerea pentru ora respectivă. Au ȋntrebat dacă evaluarea poate avea această 
formă. 

La clasa a V-a B iniţial s-au format grupuri bazate pe apartenenţa la sexul feminin sau la cel 
masculin. Elevii au fost puţin reticenţi la a lua legătura cu un coleg de clasă care nu este prietenul 
meu. După observaţia mea orală au ȋnceput timid să colaboreze şi apoi chiar au verificat rezultatele 
ȋmpreună. La celelalte două clase lucrurile au decurs mai de la sine fără impedimente.  

La clasele a V-a elevii au comunicat ȋntre ei, şi-au transmis rezultatele obţinute, şi-au făcut 
observaţii pertinente unul celuilalt. La clasa a VII-a elevii trebuiau să fie atenţi la fiecare pas din 
rezolvare, mai ales că nu şi-au notat nimic pe caiete, doar pe tablă. Au avut voie să atenţioneze 
elevii care urmau dȃndu-le scurte indicaţii. Au apreciat pozitiv ora.  

147



Iată un model de ora ȋn care toţi elevii colaborează, interacţionează ȋntre ei, pot ieşi din bănci, 
vorbesc ȋn acelaşi timp, nu sunt apostrofaţi să tacă. Prin astfel de ore (care, clar, se pot adapta 
diferitelor stadii de dezvoltare) cred că putem atrage tinerii spre şcoală, pentru desăvȃrşirea lor ca 
membrii ai societăţii. 

 

 

 

148



 

ABANDONUL ŞCOLAR – PROBLEMA VIEŢII CONTEMPORANE 

 

BAGI TÜNDÉR 
G. P. P. „TOLDI” SALONTA 

 

 

Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul 
întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în Bulgaria, este de scădere. La fel de grav este 
faptul că un procent important din aceşti tineri nu doresc să intre în câmpul muncii după 
abandonarea studiilor. 

Cum era de aşteptat, la nivel rural, rata de părăsire timpurie a şcolii este mult mai ridicată decât 
la nivel urban, iar categoriile sociale ţintă, rromii şi populaţia defavorizată social. 

Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare 
participării școlare expune copiii riscului de abandon școlar. 

De asemenea, riscul părăsirii școlii crește și în cazul copiilor ai căror părinți, cu un nivel redus 
de educație, nu pot să îi sprijine pe copii în efectuarea temelor. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ. 
Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. în ziua de azi, atât copiii, cât si elevii 
nu mai consideră şcoala un viitor. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 
un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este 
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diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la 
competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare 
copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru 
o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil 
integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăța și a fi, iar 
dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi 
de o experiență pozitivă pentru elevi. 

Şi în ţara noastră există programe menite să apropie de şcoală tinerii cu risc ridicat de abandon 
şcolar. Bune intenţii există şi la nivel de inspectorate şcolare şi de unităţi de învăţământ şi de 
diverse ong-uri şi organizaţii. 

E nevoie şi de bani pentru rezolvarea gravei probleme a sărăciei extreme existente în multe zone 
din ţară, e nevoie de eliminarea analfabetismului, pentru ca oamenii să înţeleagă cât de importantă 
este educaţia în societatea contemporană. 
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1. Natura problemei 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătire profesionale complete ori înaintea încheierii ciclului de studiu început. 

Sociologii consideră că abandonarea şcolii este o problemă socială care generează un set de 
consecinţe cu bătaie lungă. Cercetările arată că cei care abandonează şcoala nu numai că nu au 
şanse să câştige pe piaţa muncii, dar nu au nici şanse să fie integraţi în câmpul muncii. Cei care şi-
au întrerupt studiile sunt într-o mai mare măsură dependenţi de programele sociale de întreţinere şi 
ajutor decât restul populaţiei. 

De multe ori abandonul se asociază cu delicvenţa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viaţa de 
familie dezorganizată. Fenomenul se înregistrează în mediul rural şi în comunităţile de rromi, unde 
copiii sunt văzuţi ca indivizi cu responsabilităţi în gospodărie sau folosiţi ca sursă de venit (de 
exemplu ca cerşetori). 

În prezent, în România, rata abandonului şcolar este foarte ridicată. În perioada 2001 – 2008, 
rata abandonului şcolar pentru clasele I – IV aproape că s-a triplat, iar în cazul claselor V – VIII, 
rata abandonului a crescut de patru ori. 

România şi Bulgaria sunt în topul abandonului şcolar din Uniunea Europeană. Lideri la această 
categorie sunt Malta şi Portugalia, informează un raport european citat de Mediafax. 

2. Cauzele problemei 

Cauzele abandonului şcolar sunt numeroase şi se datorează în primul rând „inadaptării elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar dar şi extraşcolar” şi în al doilea rând 
„inadaptării şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socio-economici, socio-
culturali)”. 

În şcoala unde îmi desfăşor activitatea ca şi cadru didactic, abandonul şcolar se înregistrează cu 
precădere la clasele a IX-a şi a X-a (SAM). Sărăcia, lipsa unui viitor loc de muncă pentru 
absolvenţii clasei a X-a, lipsa motivaţiei chiar, importanţa minimă acordată şcolii ca şi instituţie duc 
la un procent de 20 – 30% rată de abandon şcolar la clasa a IX-a, ajungând până la 50% la clasa a 
X-a. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, dar şi prin lipsa de 
cultură a comunităţii: băieţii rămân să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau muncesc cu 
ziua la oamenii înstăriţi din sat, iar fetele se căsătoresc în jurul vârstei de 17 – 18 ani. 

Cercetările din domeniul educaţional au relevat faptul că mediul socio-cultural de provenienţă al 
elevilor este una din cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al 
elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

Dezorganizarea vieţii de familie, consecinţă a divorţului, climatul familial conflictual şi imoral, 
excesiv de permisiv, divergenţa metodelor educative, şi lisa de autoritate a părinţilor, atitudinea 
rece, indiferentă sau dimpotrivă, tiranică a acestora conduc tot spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură socială şi economică cum ar fi criza economică actuală, politică, socială şi 
morală, prăbuşirea sistemului de protecţie socială conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor 
de mediul educaţional şi în final abandon şcolar. 
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Insubordonarea faţă de normele şi regulile şcolare, chiulul, absenteismul, repetenţia, motivaţiile 
şi interesele slabe în raport cu şcoala, greşelile profesorilor sunt şi ele o cauză în apariţia acestui 
fenomen. Anturajul de proastă calitate, debusolează elevii cu un psihic labil, dorinţa de a scăpa de 
sub tutela părinţilor, dorinţa de a obţine bunuri (obiecte, haine, mâncare) prin căi ocolite pot fi alte 
cauze ale abandonului şcolar.  
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Una dintre problemele de mare actualitate cu care se confruntă învăţământul românesc este 
aceea pe care o ridică fenomenul de abandon şcolar. Fără a fi o realitate de ultimă perioadă, 
abandonul şcolar a căpătat în ultimii ani proporţii deosebite şi prezintă o dinamică îngrijorătoare.  

Abandonul şcolar este un fenomen îngrijorător, deoarece el generează efecte negative atât în 
plan psihologic individual, cât şi pe plan social. În plan psihologic, se produce o alterare a imaginii 
de sine a elevului în cauză, care îşi va pierde tot mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi 
capacităţi, ajungând să dezvolte o teamă de eşec. Pe plan social, eşecul şcolar permanentizat 
stigmatizează, etichetează şi conduce la o marginalizare socială cu un nivel crescut de 
comportamente deviante şi infracţionale.  

Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi având 
nevoie, în consecinţă, de răspunsuri diversificate. Mutaţiile din societate şi din familia 
contemporană (problemele economice, problemele de relaţionare între părinţi şi copii, timpul redus 
petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, supraîncărcarea 
profesională a părinţilor sau munca în străinătate) determină astăzi mai multe probleme emoţionale 
la elevi decât în trecut. La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul unor forme de dependenţă, 
metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, 
frica de examene, toate acestea constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, 
uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore.  

Din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei 
unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere 
în educaţia şcolară. Din păcate, absenteismul este în creştere, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă 
pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 

Abandonul şcolar are consecinţe negative, atât asupra copilului/tânărului care abandonează, cât 
şi asupra societăţii. Astfel, abandonul şcolar creează condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul 
că reduce semnificativ şansele autorealizării în domeniile de activitate legitime. Eşecul în a-şi 
realiza o educaţie şcolară completă se asociază cu perspectivele ocupaţionale şi economice limitate, 
detaşarea de valorile societăţii şi de instituţiile ei şi cu o scădere a venitului personal de-a lungul 
întregii vieţi. 

Convingerea că în cel mai scurt timp posibil trebuie promovate şi aplicate acţiuni de prevenire a 
abandonului şcolar, voinţa de a susţine eforturile de diversificare ale metodelor de predare - 
învăţare, preocuparea pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor, toate acestea reprezintă 
principalele motivaţii pentru elevi de a evita abandonul şcolar. Aceasta este și motivația realizării 
acestui studiu, o cunoaștere profundă a fenomenului la nivel local în vederea aplicării celor mai 
eficiente măsuri de prevenire. 

Scopul cercetării: 
Identificarea surselor care generează abandonul școlar în vederea prevenirii şi reducerii 

fenomenului 
Ipotezele cercetării: 
 Dacă elevii au o relaţie defectuoasă cu membrii familiei, atunci aceşti elevi prezintă risc de 
abandon şcolar. 
 Dacă profesorul/învățătorul  are o atitudine de indiferență şi un stil de predare rigid, greu de 

perceput şi de înţeles, atunci apariţia și amplificarea riscului de abandon şcolar este mai mare. 
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 Dacă elevii au o viaţă anostă, fără prieteni şi persoane la care să apeleze în cazul confruntării  
cu probleme, atunci riscurile apariţiei abandonului şcolar este mai mare. 

        Obiective: 
 cunoaşterea opiniilor părinţilor privind educaţia copiilor în familie şi şcoală; 
 cunoaşterea opiniilor elevilor faţă de propria lor activitate; 
 cunoaşterea opiniilor profesorilor privind cauzele abandonului şcolar; 
 urmărirea concordanţei dintre opiniile formulate de părinţi, elevi şi profesori privind 

activitatea şcolară, respectiv abandonul şcolar; 
 determinarea cauzelor obiective şi subiective ale abandonului şcolar în ciclul primar; 
 elaborarea unui program concret pentru prevenirea şi diminuarea eşecului şcolar la nivelul 

şcolii, pe baza concluziilor obţinute. 
 

Eșantionul de participanți: 
Eşantionul a cuprins în total 42 elevi, din care 23 fete – 54,76 % şi 19 băieţi – 45,24 %. 

Intervalul de vârstă  încadrează elevi între 8 şi 11 ani. De asemenea, au fost implicaţi şi un număr de 
42 părinţi şi 8 cadre didactice. 

Metode de cercetare: 
Din dorinţa de a atinge obiectivele propuse şi de a verifica ipotezele formulate, am structurat 

cercetarea pe metoda anchetei bazate pe chestionar.  
Pentru realizarea cercetării am întocmit trei chestionare, câte unul pentru fiecare categorie de 

participanți: elevi, profesori şi părinţi.  
Chestionarul adresat elevilor a avut drept scop evidenţierea factorilor determinanţi ai 

abandonului şcolar și a cuprins 15 întrebări. Un număr de întrebări a vizat dezvăluirea condiţiilor 
socio-familiale ale elevilor, iar un alt grup a urmărit să reliefeze factorii pedagogici şi cei 
psihologici ai abandonului şcolar. 

Chestionarul adresat părinţilor a cuprins 14 întrebări care urmăreau să sublinieze cauzele 
abandonului școlar, climatul social din interiorul familiei, raporturile pozitive/negative cu copiii, 
preocuparea pentru îndrumarea şi controlul acestora.  

Chestionarul adresat profesorilor, format din 12 întrebări, a urmărit reliefarea factorilor 
determinanţi ai reuşitei şcolare şi soluţiile concrete privind preîntâmpinarea şi / sau diminuarea 
abandonului şcolar. 

Concluzii și recomandări: 
În urma analizării situaţiei de abandon şcolar la nivelul claselor I-IV, consider că principala 

problemă o constituie lipsa motivaţiei părinţilor de a alege şcoala şi educaţia ca un lucru prioritar în 
viaţa educabililor. Lipsa interesului acestora faţă de educaţia copiilor lor atrage după sine lipsa 
interesului copiilor faţă de educaţie. 

Gradul relativ redus de participare al elevilor şi familiilor în viaţa şcolii este cauzat şi de 
comunicarea unilaterală dintre elevi şi părinţi, părinţii fiind interesaţi în primul rând de notele 
copiilor lor, celelalte aspecte ale vieţii şcolare rămânând în umbră. Elevii şi părinţii ar trebui să fie 
preocupați de eficiența programelor școlare, dar și de gestionarea corectă a timpului școlar, astfel 
încât acești indicatori să fie folosiți la maxim în vederea dobândirii unor cunoştinţe ce îşi vor pune 
amprenta asupra devenirii lor ca persoane instruite, cu şanse de reuşită în viaţa socială şi 
profesională ulterioară.  

Din această perspectivă se recomandă implicarea elevilor în programele de prevenire și 
combatere a abandonului şcolar. De asemenea, apropierea şcolii de copil şi crearea unui mediu 
şcolar  prietenos sunt transpuse în practică mult mai pregnant dacă se suprapun și cu ajutorul oferit 
de părinți, în special la nivel de documentare privind importanţa educației. Astfel, părinţilor li se 
oferă posibilitatea de a se implica activ în viaţa şcolii: delegarea reprezentanţilor în organele 
administrative şi consultative, posibilitatea de a forma în cadrul instituţiilor de învăţământ a 
consiliilor elevilor şi părinţilor, dreptul părinţilor de a lua cunoştinţă de mersul şi conținutul 
procesului de învățământ. 
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O altă recomandare ar fi ca măsurile prevăzute în regulamentele şcolare să fie respectate cu 
consecvență şi aplicate în vederea asigurării normalităţii în disciplina pe care o impune orice 
instituţie de învățământ. Conduitele de abatere de la normă, nesancţionate, vor genera noi şi noi 
cazuri de absenteism, iar pregătirea elevilor va fi din ce în ce mai precară, lucru care îi va afecta 
ulterior în procesul integrării lor ca persoane active şi competente social şi profesional. 
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O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Abandonul şcolar 
reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. Abandonul şcolar este 
rezultatul unei combinaţii de cauze interne şi externe, de factori interni şi factori externi. 
Fiecare abandon are o istorie personală şi socială legatăde modul cum se aplică diferenţiat 
principiul dezvoltării. Eşecul şcolar este produsul maimultor factori cauzali aflaţi într-o anumită 
configuraţie pedagogică, psihologică şi socială care determină la rândul ei mult mai multe 
consecințe imediate dar și de durată.. Eşecul şcolar are la bază mai mulţi factori care pot fi diferiţi, 
dar cel mai adesea asociaţi. Elevul se confruntă cu o serie de dificultăţi şcolare care au 
ca principale cauze: propria persoană, familia, școala și comunitatea . Putem distinge 
cinci mari tipuri de dificultăţi pe care elevul poate să le întâmpine:dificultăţi de natură 
somatică, deficienţe intelectuale/cognitive, probleme de învăţare deordin instrumental 
sau dificultăţi de ordin afectiv privind direct copilul, adesea familia sa; 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 
de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea 
surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie 
un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
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divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Iată câteva măsuri care se impun în cazurile de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
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ABANDONUL ȘCOLAR 
Cauze și modalități de prevenire 

 
Secretar BALOGH MONICA 

Colegiul Național ,,Octavian Goga” Marghita 
 
 

Una dintre problemele actuale ale sistemului de învăţământ la nivel european este cea a 
abandonului şcolar. Chiar dacă întreaga Uniune Europeană este cuprinsă de acest fenomen , studiile 
recente arată că tendinţa generală este de scădere, pe când în ţara noastră tendinţa este de creştere şi 
chiar într-un ritm alarmant. Mai grav este faptul că nu se acordă atenţia cuvenită acestui fenomen şi 
că nu se iau măsuri eficiente de prevenire şi reducere a acestuia şi a efectelor sale. 

Părăsirea timpurie a şcolii este una dintre problemele fundamentele ale învăţământului 
românesc, cu atât mai mult cu cât un procent covărşitor din tinerii care abandonează şcoala nu intră 
şi nu îşi doresc să intre în câmpul muncii. Rata abandonului şcolar este unul dintre cei mai 
importanţi indicatori ai eficienţei unui sistem de învăţământ. Acesta reflecă capacitatea sistemului 
de a  atrage elevi, dar mai ales de a-i  menţine şi a le pune la dispoziţie mijloacele şi resursele 
necesare să finalizeze studiile sau cel puţin nivelul şcolar obligatoriu. 

În Romania rata de participare şcolară este cu 20 % mai redusă în mediul rural decât în cel 
urban, în şcolile din rural se înregistrează un risc de abandon şcolar major. 

Abandonul şcolar este considerat o formă  de manifestare a devianţei şcolare, a acelor 
compotamente care se abat de la valorile şi normele ce definesc condiţia de şcolar şi care se 
regăsesc în regulamente şcolare şi de ordine interioară. Cauzele abandonului şcolar însă sunt diverse 
şi complexe. Ele pot să fie cauze individuale, familiale sau generate de mediul şcolar. 

Cauzele individuale se referă în principal la inadaptarea şcolara a elevului. Această inadaptare 
poate avea multiple surse, precum deficienţele de relaţionare şi comunicare cu părinţii, profesorii 
sau colegii şi se manifestă prin încălcarea normelor şcolare şi/sau morale. Aceşti şcolari pot să 
dezvolte modificări comportamentale sau comportamente inconsecvente, care îşi vor pune amprenta 
şi asupra personalităţii elevului. Ei pot să devină violenţi verbal sau fizic, pot minţi, fuma, fugi de la 
ore sau dimpotrivă pot să dezvolte un comportament total dezinteresat, pasiv faţă de procesul 
educaţional, cu rezultate slabe la învăţătură. Toate acestea conduc la slaba stimă de sine a elevilor, 
la dificultatea de a face faţă exigenţelor mediului şcolar şi care accentuează sentimentul de 
neadaptare al acestor elevi. 

Cauzele familiale sunt cele care influenţează în proporţia cea mai mare abandonul şcolar, 
deoarece acesta este mediul în care elevul s-a format, în care evoluează şi găseşte sprijin 
necondiţionat, iar orice tensiune sau tulburare în mediul familial se resfrânge în comportamentul 
copilului. Situaţiile tensionate sau violente, divorţul sau dezintegrarea familiei, munca în străinatăte 
a unuia sau ambilor părinţi, sărăcia  sunt situaţii des întâlnite în societatea noastră, care influenţează 
viaţa afectivă şi emoţională a elevului. Acesta va întâmpina dificultăţi în a face faţă exigenţelor 
şcolare şi în a avea o motivaţie pentru studiu. 

Cauzele generate de mediul şcolar pot avea la bază relaţionarea defectuoasă cu colegii sau cu 
profesorii. Conflictele cu colegii sau concurenţa acerbă pot creea stări de tensiune şi subgrupuri 
închise, în care se pot dezvolta comportamente predelictuale, iar cei excluşi pot dezvolta sentimente 
de marginalizare, de slabă stimă de sine, de izolare, anxietate. Relaţia cu profesorii este extrem de 
complexă. Ea poate să fie generatoare de comfort psihic , stimulativă intelectual sau dimpotrivă 
distructivă, destabilizatoare a încrederii, a motivaţiei pentru studiu şi a spiritului de coeziune şi 
colegialitate. 

Cu toate că principalele cauze ale părăsirii timpuri a şcolii se găsesc de cele mai multe ori în 
cadrul familiei şi al mediului şcolar, cei care pot identifica primii şi lua măsuri sunt cadrele 
didactice. Acestea au contact zilnic cu elevii, pot monitoriza absenţele, dar mai ales pot observa 
problemele de integrare în colectivitate, modificările de comportament şi atitudinea generală a 
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acestora. Cadrele didactice trebuie să se implice în dezvoltarea unei atitudini pozitive, să stimuleze 
motivaţia permanentă pentru învăţare a elevilor, a stimei de sine şi a respectului faţă de ceilalţi, dar 
şi în găsirea soluţiilor potrivite pentru depăşirea constructivă a problemelor. Este o misiune dificilă, 
delicată, iar cursurile de formare cu tematica abandonului şcolar sunt necesare şi trebuie adresate 
tuturor cadrelor didactice . 

Prevenirea abandonului şcolar nu se poate realiza doar prin acţiuni singulare, ele sunt 
complementare şi trebuie să acţioneze coraborat şi să implice şi sistemul familial şi comunitatea 
locală. Colaborarea eficientă între şcoală, consilieri psihologici, asistenţa socială este esenţială în 
reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. Există programe în acest sens şi 
iniţiative, dar nu suficiente şi de cele mai multe ori nu dispun de resursele necesare pentru 
desfăşurarea mai multor activităţi psiho-socio-educative cu copiii. Iniţiativa şi sprijinul 
organizaţiilor non-guvernamentale, a întregii comunităţi sunt necesare, deoarece efectele directe şi 
indirecte ale abandonului şcolar se resimt în fenomene îngrijorătoare precum şomaj, delicvenţă, 
sărăcie.  

În acest efort comun de prevenire a abandonului şcolar un rol deosebit de important îl au 
instituţiile statului, care trebuie să ia măsuri pe multiple planuri pentru a preveni acest fenomen 
îngrijorător.  
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Abandonul şcolar 

 

prof. ing. Bandi Andrea Monica                                                          
Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu”- Baia Mare 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată 
care are nevoie de acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o 
prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie: politicieni, factori de decizie, părinţi, 
profesori şi elevi. 

Factorii care afectează negativ, cel mai frecvent, evoluţia şcolară a elevilor, generând, în ultimă 
instanţă, abandonul şcolar sunt cei de factură socio-economică. Principalele provocări cu care un 
elev în risc major de abandon se confruntă sunt: venituri ale familiei la limita subzistenţei; nivelul 
redus de educaţie al părinţilor; lipsa condiţiilor minimale de studiu acasă, situaţia de şomaj a unuia 
sau a ambilor părinţi. 

La nivelul factorilor şcolari, rezultatele şcolare slabe reprezintă o premisă importantă a riscului 
de abandon şcolar. Faptul că un elev nu reuşeşte să atingă standardele impuse de şcoală nu este doar 
un rezultat al participării sale la şcoală, ci şi o cauză care poate descuraja pe mulţi elevi să 
frecventeze şcoala. Sentimentul de eşec asociat unei note mici devine, în acest caz, o sursă a 
atitudinilor de respingere a şcolii, ca un mediu neprietenos care nu reuşeşte să pună în valoare 
elevul pentru ceea ce ar putea el deveni, indiferent de achiziţiile pe care le posedă la un moment dat. 

Absenteismul este probabil cea mai vizibilă formă a riscului de abandon, comparativ cu alţi 
factori şcolari ceva mai subtili şi mai dificil de asociat în mod direct cu eşecul şcolar. Indiferent de 
performanţele sale şcolare sau de modul în care se comportă în grupul de elevi, când un copil începe 
să absenteze în mod repetat de la şcoală avem deja un semnal de alarmă important din perspectiva 
abandonului şcolar. Este momentul în care şcoala ar trebui să îşi gândească o strategie personalizată 
de intervenţie pentru diferitele situaţii, cauze şi motive pentru care un copil absentează în mod 
repetat. Un sistem de monitorizare a absenţelor, de identificare a cauzelor şi a posibilelor soluţii ar 
fi necesar încă de la primele semne de absenteism şcolar. 

Dificultăţile de adaptare la cultura şcolară sunt, de asemenea, un factor de risc ce trebuie luat în 
considerare în politicile privind participarea şcolară. Crearea sentimentului de apartenenţă la grup, 
dezvoltarea abilităţilor de comunicare în grup, lucrul în echipă, abordările educaţionale de tip 
inclusiv sunt tot atâtea direcţii către care şcoala s-ar putea îndrepta, astfel încât fiecare elev să îşi 
găsească locul în şcoală, să se simtă apreciat şi valorizat. 

Obţinerea de date relevante pentru identificarea copiilor în risc de abandon este un pas necesar 
însă nu şi suficient pentru fundamentarea unor politici de impact în această arie. O altă etapă, la fel 
de importantă, este cea de colectare de informaţii despre profilul acestor copii şi, implicit, despre 
nevoile lor de sprijin. Cu alte cuvinte, estimarea numărului copiilor care nu merg la şcoală şi a unor 
caracteristici generale (precum mediul lor de rezidenţă, sexul sau vârsta) trebuie însoţită de efortul 
de a afla în mod sistematic date privind anumite trăsături individuale, contextul socio-economic al 
familiei sau performanţele şcolare.  

Acest proces dificil presupune, în egală măsură, asumarea şi dezvoltarea unor măsuri coerente, 
atât din partea sistemului de educaţie, cât şi din partea unor sisteme conexe (asistenţă socială, 
sănătate, ocupare etc.). Este nevoie de definiţii şi indicatori clari, asumate de toate instituţiile 
publice cu responsabilităţi în aria monitorizării copiilor în afara sistemului de educaţie, dar şi de o 
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bună coordonare a acestor instituţii (inclusiv a fluxurilor de informaţii). De asemenea, este nevoie 
de un efort comun al specialiştilor în analiza datelor colectate şi formularea unor direcţii 
fundamentate de acţiune. În acest fel, copiii care sunt înregistraţi că abandonează şcoala, cei care 
sunt înregistraţi ca fiind de vârstă şcolară, dar nu au mers nicio zi la şcoală sau cei care nu apar în 
niciun document administrativ (de exemplu, copiii fără acte de identitate) vor avea o şansă de a 
deveni obiectul unor intervenţii de sprijin relevante. 
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PREVEDERI LEGISLATIVE PRIVIND ABANDONUL SCOLAR 

 
 

Profesor învăţământ preşcolar Bandi Izabella Katalin 
G. P. P. Sânmiclăuş, judeţul Alba 

 
 
Legislatia adoptata de Romania in ceea ce priveste asigurarea accesului la educatie concorda cu 

documentele internationale la care tara noastra a aderat. 
In Declaratia Universala a Dreptului Omului, art. 26 se vorbeste despre dreptul fiecarei persoane 

la educatie. Se precizeaza ca invatamantul trebuie sa fie gratuit, cel putin in ceea ce priveste 
invatamantul elementar si general. 

Invatamantul elementar trebuie sa fie obligatoriu. Invatamantul tehnic si profesional trebuie sa 
fie la indemana tuturor, iar invatamantul superior trebuie sa fie de asemenea egal, accesibil tuturor pe 
baza de merit. Invatamantul trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii umane si 
intarirea respectului fata de drepturile omului si libertatile fundamentale. Tot aici se mai precizeaza 
ca parintii au dreptul de prioritate in alegerea felului de invatamant pentru copiii lor minori 
(www.onuinfo.ro). 

Conventia cu privire la Drepturile Copilului (Legea 18/1990) recunoaste dreptul copilului la 
educatie pe baza 'egalitatii de sansa'. In art. 28 pe langa prevederile din Declaratia Universala a 
Drepturilor Omului se precizeaza sa se ia masuri pentru a permite accesul tuturor copiilor la formele 
de invatamant, masuri cum ar fi instituirea gratuitatii invatamantului si acordarea de 
ajutoare financiare in caz de nevoie. Se mai precizeaza necesitatea luarii de masuri pentru 
incurajarea frecventarii cu regularitate a scolii si pentru reducerea rateiabandonului scolar. Aplicarea 
masurilor de disciplina scolara trebuie sa fie intr-un mod compatibil cu demnitatea copilului ca fiinta 
umana.(www.adpare.ro). 

Legea invatamantului nr. 84 /1995, modificata si completata de Legea 268/2003 precizeaza in 
art. 2 ca in Romania invatamantul reprezinta prioritate nationala. La art. 6 se precizeaza ca 
invatamantul obligatoriu este de 10 clase. Frecventarea obligatorie a invatamantului de 10 clase, 
forma de zi inceteaza la varsta de 18 ani. 

Invatamantul de stat este gratuit (art. 7). 
La art. 15, alin. 10 se precizeaza ca 'invatamantul obligatoriu, care cuprinde invatamantul primar 

si gimnazial este invatamantul de zi . In mod exceptional, pentru persoanele care au depasit cu mai 
mult de 2 ani varsta corespunzatoare clasei, invatamantul obligatoriu se poate organiza si in 
alte forme de invatamant'. 

Tot in privinta accesului la educatie mai putem aminti si de un alt act normativ si anume Legea 
116 /2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. 

Art. 2 se vorbeste despre 'garantarea accesului efectiv, in mod deosebit al tinerilor, la drepturi 
elementare si fundamentale, cum sunt dreptul la un loc de munca, la o locuinta, la asistenta 
medicala, la educatie, precum si instituirea unor masuri de prevenire si combatere a marginalizarii 
sociale si mobilizarea institutiilor cu atributii in domeniu'. 

La articolul 3 este definita marginalizarea sociala ca 'pozitie sociala periferica, de izolare a 
indivizilor, grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educationale si 
comunicationale ale colectivitatii, ea se manifesta prin absenta unui minimum de conditii sociale de 
viata'. 

In sectiunea a -IV - a se vorbeste despre accesul la educatie. Pentru a asigura accesul la educatie 
se acorda bursa de scolarizare si bursa pentru continuarea studiilor pentru familiile care au dreptul la 
venitul minim garantat si au cel putin 2 copii in ciclul de invatamant obligatoriu. Tot pentru o mai 
buna accesibilitate la educatie s-au format programe teritoriale pentru alfabetizarea adultilor si 
tabere cu acces gratuit pentru beneficiarii burselor care au rezultate deosebite la invatatura Planul 
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National Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale in Romania, a aprobat prin Hotararea de 
Guvern nr. 829 /2002 a stabilit in privinta educatiei urmatoarele obiective: 

 
·        asigurarea   inscrierii   cvasitotale   a   copiilor  de   varsta   scolara  in sistemul scolar; 
·         scaderea   abandonului   scolar  in   ciclul   obligatoriu   spre   zero  in urmatorii 5 ani; 
·        relansarea invatamantului post-obligatoriu, cu un accent special pe conceptia  

invatamantului  tehnic  si  profesional;  apropierea  intr-o perioada de 10 ani de situatie in care toti 
tinerii sa fie parcurs un ciclu scolar finalizat cu o specialitate profesionala; 

·        reabilitarea sistemului scolar din mediul rural, asigurarea accesului la formarea continua, 
cresterea functiei scolii de orientare scolara si profesionala; promovarea egalitasii de sanse ca 
instrument esential al diminuarii polizarilor sociale; 

·        generalizarea  participarii  la  anul  de  pregatire  pentru  scoala  din sistemul prescolar; 
·        promovarea educatiei inclusiv pentru copiii cu handicap, cresterea capacitatii de a 

promova incluziunea sociala, cresterea semnificatiei personale si profesionale a scolii. 
 
Datorita cresterii ratei de abandon scolar, Planul National Anti-Saracie si Promovare a 

Incluziunii Sociale in Romania, a elaborat pentru implementare un 'Program de prevenire si 
combatere a abandonului scolar'. Populatia tinta este constituita din copii de varsta scolara (7-8 ani) 
care nu au parcurs educatie de baza sau sunt slabi educati, sunt marginalizati, sunt abuzati si lipsiti 
de protectie, au abandonat scoala, provin din familii aflate in situatii de risc (sarace, parinti bolnavi, 
consumatori de droguri, alcoolici, divortati); apartin unor grupuri etnice al caror acces la educatie 
este limitat. (Molan V. 'Accesul la educatie si egalitatea sanselor' in Revista de Asistenta Sociala nr. 
6 /2002 pag. 30). 

Alte actiuni care s-au initiat in directia accesibilizarii educatiei, au fost cele trei programe ale 
Guvernului Romaniei prin Ministerul Educatiei si Cercetarii: 

 Asigurarea transportului gratuit al copiilor la scoala; 
 Rechizite scolare gratuite pentru elevii claselor l-VII; 
 Laptele si cornul. 

Aceste programe sunt binevenite in sistemul nostru scolar, dar sunt ineficiente chiar cum arata 
statisticile ingrijoratoare ale abandonului scolar, Romania fiind fruntasa intre tarile Europei. Asadar, 
din cele prezentate rezulta ca abandonul scolar este o problema de interes global, pentru care 
organismele internationale au incercat sa gaseasca o rezolvare.Romania desi a aderat la 
documentele internationale privind drepturile copilului si educatie nu a reusit sa scada proportia 
acesti fenomen, dupa cum arata datele statistice prezentate in capitolul 1.3. 

In primele subcapitole am vorbit despre definitiile abandonului scolar, am prezentat statistici si 
legislatia de prevenire a acestui fenomen.In continuare voi prezenta cauzele acestei probleme. 
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Abandonul scolar-cauze si modalitati de prevenire 

 

Prof. Banea Nicoleta                                                                    
Scoala Gimnaziala nr. 22 Galati 

 

  Abandonul școlar este una dintre problemele actuale cu care se confruntă sistemul educațional 
din România. Cei mai afectați în acest sens sunt elevii de gimnaziu, pentru care situaţia economică 
şi atitudinea părinţilor faţă de educaţie sunt determinante. În prezent, țara noastră se situează pe 
locul trei în Uniunea Europeană din perspectiva gradului de părăsire timpurie a şcolii, cu o rată de 
18,1%, conform raportului Eurostat. Aproximativ o cincime dintre elevii români termină maximum 
opt clase și mulți nu doresc să obțină un loc de muncă după abandonarea studiilor. 

  Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ.. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât parintii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor,ceea ce este total gresit. 

   Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Cauzele care conduc la abandonarea scolii de catre elevi sunt: 

   - şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. 

- cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de 
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posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor 
important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care 
cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea 
forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în 
grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

- climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

- factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

- factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

- anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilarie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Modalitatile de prevenire a abandonului scolar: 

 -identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

       -implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

       -creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de    
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

      În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 
un pericol imediat, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
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Abandonul școlar- Cauze si modalități de prevenire 
Punând timpul, inima și resursele noastre la dispoziția elevului… 

 
 

Prof. Barb Daniela- Eugenia 
Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, Câmpia Turzii 

 
 
 „Întregul scop al educaţiei este să transforme oglinzile în ferestre”, spunea Sydney J. Harris, iar  

demersul de fațăpornește de la aceste cuvinte pentru că de prea multe ori noi, dascălii, ne mulțumim 
cu săli frumoase și“oglinzi” în care ne reflectăm doar noi, cu profesionalismul și reușitele noastre, 
veșnic justificându-ne gesturile și alegerile… 

Chiar mai mult decât atât, ne place, nouă, dascălilor, uneori, să ne așezăm elevii în fața 
oglinzilor celor mai clare, aspre și nemiloase pentru a-și vedea imperfecțiunile și a le condamna. Îi 
punem deseori la colț prin atitudinile noastre de superioritate, căci, de ce să nu recunoaștem, este 
ușor să judeci un suflet de copil când între tine, adultul intelectual și unsimplu elev este o distanță 
atât de mare? Ori poate abandonezi lupta, spărgând chiar și oglinzile? Uităm oare că următorul pas 
este deschiderea ferestrei și pregătirea acestui suflet pentru zbor? 

Dacă introducerea a fost probabil prea abstractă sau  dură, haideți să privim realitatea prezentată 
într-un articol publicat în 2016 în  revista Tribuna învățământului. Aceste constatări nu ar fi meritat 
menționate dacă nu mi s-ar fi adeverit totul, în experiența mea de dascăl de liceu…Potrivit celor 
mai recente date prezentate de Eurostat, în momentul de faţă România se află pe locul trei în UE la 
părăsirea timpurie a şcolii, fiinddepăşiţi doar de Spania şi de Malta. La fel de grav este faptul că un 
procent important din aceşti tineri nu doresc să intre în câmpul muncii după abandonarea 
studiilor.Crunta realitate arată căsuntem incapabili, sau nu dorim să construim strategii reale de 
prevenire a abandonului şcolar – fie din nepricepere, fie din lipsă de fonduri – iar statul priveştecu 
indiferenţă distrugerea viitorilorcetăţeni ai acestei ţări. 

Ce se întâmplă de fapt? Dincolo de statistici, studii sau rapoarte, cea mai credibilă sursă este 
dascălul sensibil la acest trist fenomen, precum și părinții și elevii sinceri, dornici de mai 
bine.Așadar, mă voi întoarce la propriul meu reflector, constatând că mă aflu într-o societate 
confuză care își pierde treptat valorile și principiile solide. Am pierdut respectul pentru muncă, 
pentru o meserie practicată cu seriozitate și pasiune, pentru adevăr și dreptate, iar tot mai mult 
tinerele generații caută un câștig cât mai mare cu un efort cât mai mic. De ce nu, dacă ei văd că se 
poate, iar uneori chiar familia lor îi îndrumă astfel?Societatea este formată din familii, iar acestea, 
într-un număr îngrijorător, trec prin divorț, neînțelegeri, nevoia ca unul din părinți dacă nu chiar 
amândoi să plece în străinătate la muncă, lăsându-și copilul debusolat și lipsit de afecțiune.Pe de 
altă parte, accesul nelimitat la informație prin intermediul internetului pune copilul naiv în mijlocul 
unei lumi de idei vaste dar contradictorii, timp în care el se simte informat și deștept. Tehnologia, 
care a  devenit indispensabilă elevului de rând al acestei generații, îi oferă alternative foarte 
confortabile pentru relaxare, precum jocurile online, rețelele de socializare și alte posibilități, 
transformându-l într-o ființă vegetativă, care la distanță de un clic se poate amuza, trăind iluzia că 
are mulți prieteni. În schimb, elevul pierde contactul cu realitatea, cu viața interactivă, devenind 
indiferent față  de stimulii vieții de zi cu zi, printre care ne aflăm din nefericire și noi, profesorii sau 
părinții binevoitori. 

Toate acestea fiind spuse, se pare că profesorul care observă și regretă situația se luptă cu un 
curent prea puternic pentru a schimba o societate. Totuși, deși toate cele menționate mai sus au un 
ton lipsit de speranță, există o veste bună, și anume că fiecare din noi avem libertatea de a alege 
propriile acțiuni și atitudini, iar acest lucru contează. Contează, deoarece un profesor influențează 
anual zeci, poate sute de elevi, iar ecoul său se aude o viață întreagă- cu condiția ca, desigur, să îi 
pese. 
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În mediul în care lucrez, și anume un colegiu tehnic cu o varietate de profiluri și specialități, atât 
la liceu cât și la școala profesională, remarc deseori  la elevii mei lipsa de afecțiune,încredere în sine 
sau a unui adult care să investească  în ei. Această criză a elevului de azi impune ca noi, dascălii 
care vrem să  avem un impact în evoluția sa, să ne adaptăm nevoilor sale și să ne oprim din 
alergarea în interes personal.De multe ori, cinci minute sacrificate dintr-o pauză doar pentru a 
asculta un copil poate însemna pentru acesta un nou început, puterea de a înainta, ori pur și simplu o 
ușă deschisă.De asemenea, o încurajare adusă unui copil timid sau frustrat, pentru un gest cât de 
mărunt făcut de acesta, poate să scoată la iveală o persoană talentată și plină de viață. Nu în ultimul 
rând, a cere ajutorul într-o activitate din partea unui copil mai retras, îi dă acestuia șansa de a se 
vedea valoros și util. Ce ar fi dacă noi, profesorii, ne-am folosi cu adevărat  inteligența, creativitatea 
și  experiența noastră de viață pentru a fi un sprijin acestei generații derutate? 

În timp ce lansez această provocare, eu, ca dascăl continui să desfășor activități care au ca țintă 
elevii care, în felul lor tăcut sau gălăgios, strigă după ajutor. În inițiativele mele, îmi folosesc 
cunoștințele de limba engleză, deoarece predau această specialitate sau statutul de coordonator al 
Consiliului Elevilor, unde pot organiza activități diverse, în funcție de abilitățile și timpul de care 
dispun.  

Categoria de elevi cu care lucrez, în proporție de 70% , au o situație slabă la învățătură, deficit 
de atenție, familii dezorganizate și alte probleme. Iată câteva exemple de asemenea activități: 

 Piese de teatru și filme de scurt metraj în care participă cu precădere elevi cu risc de 
abandon școlar sau o situație slabă la învățătură, care acceptă un rol mai mare sau mai mic într-o 
piesă care este adaptată vârstei și intereselor lor.Buna dispoziție, aprecierea și încurajarea pe care o 
primesc la repetiții, îi determină să fie punctuali și perseverenți pentru a finaliza proiectul. 

 Activități de voluntariat- grădinărit, muncă manuală și realizarea de panouripentru  
decorarea școlii – sunt compatibile cu elevii care audeprinderi de diferite tipuri dar nu au un interes 
sau răbdare  față de studiu, dar și cu cei care sunt introvertiți sau au nevoie de încurajare.Aceste 
contexte facilitează totodată munca de echipă, legarea de noi prietenii și dezvoltarea unor abilități 
specifice. 

    
 
 

 Dezbateri libere în limba engleză sau în limba română, care oferă ocazia copiilor care doresc 
să se exprime cu privire la diferite teme de interes pentru vârsta lor.În cadrul acestora, ei își 
dezvoltă încrederea în sine, dicția, fluența dar și capacitatea de a argumenta un punct de vedere, 
într-un cadru plăcut și ospitalier. 

 Concursuri tematice de desen, filme de scurt metraj și  fotografie saude tipul Elevii au talent  
în care toți elevii sunt evidențiați. Aici sunt cuprinși persoanele care au aceste preocupări, dar nu au 
încredere în sine sau nu au interes pentru școală. 

 Dezbateri între elevi și profesori, în care cei din urmă se exprimă deschis cu privire la 
experiența lor de viață, oferind sfaturi utile copiilor, care au oportunitatea să își vadă dascălii în 
ipostaze mult mai prietenoase decât la catedră. La rândul lor, dascălii trasează o punte spre sufletele 
copiilor. 
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Cineva ar putea întreba, oare chiar putem preveni astfel abandonul școlar? Eu afirm cu tărie ca 

DA, dacă fiecare dintre noi alegem atitudinea potrivită, schimbând focalizarea de pe rigorile 
programei, limitările intelectuale ale elevului și orientând-o spre elev ca persoană cu diferite nevoi. 
Cred din toată inima că dacă am investi cu adevărat, cu pasiune și dedicare în acești copii, dacă i-am 
încuraja, nu i-am pierde.  

Astfel, le va fi mai ușor să țină aproape de oameni cărora le pasă și vor primi cu mai multă 
ușurință îndrumarea profesională, sfatul și chiar mustrarea. 

În concluzie, modalitățile de prevenire a abandonului școlar depind în primul rând de atitudinea 
fiecăruia dintre noi, și poate, când noi vom fi mai mulți și vom forma o voce puternică, vom putea 
crea o strategie.Doresc mult succes fiecărui dascăl în nobila misiune de a forma oameni, de a 
deschide fereastra și a-i lăsa să zboare nestingheriți! 

 
Bibliografie: 
 
http://www.tribunainvatamantului.ro/abandonul-scolar-un-fenomen-care-face-ravagii-in-

invatamantul-romanesc/ 
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Abandonul şcolar, problemă a sistemului românesc 

 
 

Profesor  învăţământ  primar: Barb Faur Claudia Sorina, 
Şcoala Gimnazială ,,Andrei Şaguna” Deva, Jud. Hunedoara 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată 

care are nevoie de   acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o 
prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie: politicieni, factori de decizie, părinţi, 
profesori şi elevi. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Apartenenţa la găşti de cartier, integrarea în 
reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori 
demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului 
ciclului secundar superior. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor 
modele comune din ţările vestice 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 
 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 

ales în comunităţile rurale. 

 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 
 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 

cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 
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 Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie.  

Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 
 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de 

vârstă şi din punct de vedere al curriculei. 
 Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 

acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 
 Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 

activităţi de timp liber. 
 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 

educaţie.  
 Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 

renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 
 Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 
Convingerea noastră, a cadrelor didactice este că aceşti copii au dreptul firesc de a aparţine 

societăţii şi de a se integra cât mai bine acesteia, mai cu seamă după terminarea şcolii.Comunitatea, 
la rândul ei, are obligaţia de a-i accepta diminuând riscurile marginalizării acestora până la 
eliminarea atitudinii de respingere din partea copiilor normali, în sensul acceptării şi sprijinirii 
lor.Integrarea nu poate fi un proces impus de anumite interese personale, de sentimente sau atitudini 
umanitare sau de politici educaţionale şi sociale cu caracter propagandistic. Ea trebuie simţită ca un 
act responsabil asumat de comunitate, de familie, de personalul şcolii, ca un proces de normalizare a 
vieţii de zi cu zi a persoanelor aflate în dificultate.  
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Evitarea abandonului școlar                                                             
prin strategii de activizare a elevilor 

 
 

Bibliotecar BARB GIANINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 

 
 
Prin activizare înțelegem o condiție a creșterii randamentului școlar. Aceasta este înțeleasă ca o 

acțiunede instruire/autoinstruire, de dezvoltare a personalității prin stimulare și dirijare metodică a 
activității. Activizarea presupune o serie de acțiuni: trezirea și cultivarea interesului pentru 
cunoaștere, exercitarea inteligenței și a celorlalte funcții psihice prin efort personal, exersarea 
capacității de însușire a cunoștințelor, formarea abilităților de orientare autonomă în probleme 
ridicate de practică, cultivarea spiritului investigativ și a atitudinii epistemice prin antrenarea 
elevilor la organizarea, conducerea, efectuarea și evaluarea muncii didactice extrașcolare. 

A activiza înseamnă a mobilizarea tuturor forțelor psihice de cunoaștere și creație a elevului, 
pentru a obține perfomanțe însoțite constant de efecte instructiv-educative, optimale în toate 
componentele personalității. Din alt punct de vedere, activizarea înseamnă antrenarea elevilor în 
diverse forme de activitate școlară – independente și neindependente, ducând la un rezultat al 
procesului de învățământ, dar și la o premisă a instrucției/autoinstrucției de nivel superior. Aceasta 
implică utilizarea unui întreg ansamblu de mijloace psiho-pedagogice menite a angaja 
individualitatea fiecărui elev în procesul didactic. Utilizarea metodelor active asigură structurarea 
proceselor și mecanismelor gândirii, precum și o motivație adecvată pentru învățare și acțiune. 

Activizarea elevilor în munca didactico-educativă diferă de la o etapă la alta a dezvoltării 
ontogenetice, în funcție de atitudinea elevilor față de îndatoririle școlare, de gradul de înțelegere al 
scopurilor de realizat, de natura intereselor, de nivelul de dezvoltare a proceselor psihice. 
Posibilitatea reală de antrenare a elevilor în procesul didactic nu poate fi distribuită uniform pe 
parcursul etapelor școlarizării, ceea ce impune respectarea unor exigențe ale activizării. 

 1. Pregătirea psihologică pentru învățare. Fără o bază motivațională adecvată, angajarea 
elevilor în instruire/autoinstruire este dificilă, deoarece chiar natura motivației determină calitatea 
învățării. 

Motivația este o tensiune interioară direcționată spre realizarea unui scop subiectiv și are funcții 
de activizare, orientare, dirijare și conducere a conduitei elevului în sensul scopului optat. Totodată 
aceasta asigură sens, coerență internă conduitei, stabilește și realizează scopuri conștiente. 

Sensibilizarea, precum și orientarea atenției, a interesului spre ceea ce urmează să fie învățat, 
joacă un rol important. Aceasta presupune crearea surprizei, a momentelor de disjuncție între 
ineditul situației prezentate și așteptările elevilor. Ținta este pregătirea actului perceptiv ca punct de 
start  în cunoașterea realității de către elev. Urmează apoi familiarizarea elevului cu ceea ce este de 
învățat prin propriul efort, oferindu-i-se materialul faptic și un plan al anumitor activități în legătură 
cu materialul și tehnici mentale de lucru. 

Climatul pedagogic are ca fundament relațiile interindividuale: profesor-elev și elev-elev, care 
pot fi stimulatoare sau, dimpotrivă, frenatoare. Un climat tonifiant și angajant este asigurat doar prin 
cultivarea adevărului, sinceritatea, modestia, pasiunea pentru muncă și tactul în raporturile 
interpersonale. 

 2. Surse de distorsiune și prevenirea lor. În comunicarea pedagogică pot apărea perturbații 
cu cauze diferite, care pot fi grupate astfel: 

- perturbații generate de organizarea și fucnționarea defectuoasă a predării și învățării; 
- perturbații determinate de mediul ambiental; 
- distorsiuni cauzate de starea de oboseală sau neatenție a elevilor sau a profesorului; 
- perturbații provenite din incongruența psihologică. 
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Acestea alterează comunicarea pedagogică, determinând greutăți în transmiterea sau perceperea 
informațiilor care poate merge pană chiar la schimbarea sensului inițial al mesajului transmis. 

Transmiterea și asimilarea cunoștințelor este posibilă datorită repertoriului comun, congruenței 
repertoriilor, care facilitează legătura între profesor și elevi. 

 3. Organizarea și desfășurarea rațională a învățării, ceea ce presupune: 
- Includerea unui număr mai mare de analizatori în procesul de percepere a informațiilor;  
Includerea succesivă și alternativă a diferiților analizatori în percepție reduce epuizarea 

nervoasă, elimină oboseala, ușurează perceperea completă și activă a conținuturilor de studiat. 
- Crearea unor focare de excitabilitate optimă la nivelul scoarței cerebrale. Perceperea clară și 

completă a conținutului predat reclamă un efort de atenție din partea elevului. Starea de atenție se 
traduce prin existența în scoarța cerebrală a unor condiții favorabile de excitabilitate, a unor regiuni 
de excitabilitate optimă, ceea ce contribuie la formarea cu ușurință a reflexelor condiționate noi și la 
elaborarea diferențierilor între conținuturi relativ asemănătoare. Pentru crearea unor focare de 
excitabilitate în scoarța cerebrală, un rol aparte îl joacă “reflexul de orientare” sau reflexul “ce se 
întâmplă”, determinat de introducerea elementelor de noutate în conținuturi și forma predării și 
învățării. 

-Elaborarea și exersarea inhibiției de diferențiere în perceperea, analiza, compararea elementelor 
asemănătoare și deosebite ale materialului faptic. 

-Includerea elementelor componente ale stimulilor complecși în sisteme integratoare. 
-Îmbinarea permanentă a limbajului cu suporturile intuitive, asigurarea unei interacțiuni optime 

a acestora în toate etapele procesului didactic: sensibilizare, familiarizare, abstractizare/formalizare. 
Cercetările demonstrează rolul cuvântului în comunicarea pedagogică, aportul său la adâncirea 

tuturor proceselor cognitive, de la cel al percepției până la cel al gândirii. Limbajul asigură 
permanent unitatea dintre imaginea iconică și semnificația acesteia. 

 4. Utilizarea unor modalități eficiente de activizare. Această exigență impune utilizarea unui 
sistem de metode de instruire și autoinstruire, îmbinarea acestora cu diverse mijloace de învățământ 
pe care practica școlară și cercetarea didactică le-au validat. 
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Abandonul scolar 

 

Bibliotecar, Mirela  Barb                                                               
Colegiul Național “Lucian Blaga” Sebeș, Alba 

 

 Abandonul  şcolar  reprezintă    încetarea  frecventării  şcolii, părăsirea sistemului  educativ  
indiferent de nivelul  la care s-a ajuns, înaintea  obţinerii  unei  calificări sau  pregătiri profesionale  
complete  sau înaintea  încheierii  actului de studii început.  Acesta nu poate fi asimilat in totalitate, 
ca etiologie, climatului educational. Sunt insă semnale de tip investigational care arată că poate fi 
stabilită o corelație între procesele managerialenegative , cu efect în alterarea climatului educational 
și al abandonului școlar.   

Elevii  care abandonează  şcoala  sunt  cei care s-au  făcut remarcaţi  prin  absenteism  şi  alte  
dificultăţi de  comportament,  pentru care au fost  sancţionaţi  în repetate  rândur i în  şcoală.  Acest  
abandon  este  mai grav  dacă  are  loc la nivelul  formelor  terminale de învăţământ, căci până  a 
ajunge  acolo  societatea  a cheltuit cu persoana  respectivă  o grămadă de resurse. Chiar şi cel în 
cauză a fost nevoit să depună  anumite  eforturi.   

Abandonul  şcolar reprezintă o problemă  gravă cu care se confruntă societatea contemporană;  
şcoala  a ajuns  să fie abandonată, înainte de toate, pentru  că în ziua de azi nu contează   în  ierarhii, 
nu e percepută ca valoare în sine. Efectele  abandonului  şcolar demonstrează  că  acest  tip de 
conduită  este  considerat  deosebit de grav.  

Mai  întai, cei care abandonează  şcoala nu au nici calificarea profesională  indispensabilă  
integrării socio-economice, nici formația  morală şi civică necesară  exercitării  rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează  
şcoala  sunt viitorii şomeri  şi  reprezintă,  pe termen  mediu  şi  lung, o sursă de dificultăți sociale şi 
de pierderi, care depăşesc  investiția  cerută de formarea  inițială. 

Minciuna și agresivitatea  sunt două caracteristici de bază ale abandonului  școlar. Elevul care 
minte știe perfect că are de susținut un fel de examen  în  fața cadrului didactic, de aceea fiecare 
cuvânt al său are un rol bine determinat. Elevului  care ,minte nu-i  va fi ușor să pronunțe cuvintele  
imitând  emoțiile provocate de trairi și sentimente adevărate. 

Pentru a putea reduce numarul  abandonurilor  şcolare trebuie  să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

-şcolile din zonele  defavorizate  sunt  caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa  oportunităților de 
succes socio-profesional pentru  absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți  dintre  elevii claselor 
gimnaziale  renunță în primii ani de studiu, rămânând  să  dea  o  mână de ajuto r în gospodăriile  
proprii  sau  chiar muncind ca zilieri la oamenii  mai  avuți din satele respective. Sărăcia  
comunităților din zonele  defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele 
necesare educației. Această stare provoacă deseor i exploatarea  copiilor prin muncă de către părinți. 
Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității  care poate fi susceptibilă  față de 
instituțiile formale.  Aceste  cauze  ar putea  fi eliminate prin  orientarea  fondurilor  disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin  stabilirea  unor legături cu centre  de  instruire  existente, prin  
asigurarea  unei  infrastructure  care  să  asigure  transportul elevilor,  dar  şi  asigurarea  hranei  
pentru  elevi  care au domiciliul la distanțe mari de şcoala Ca forme  principale de manifestare  a  
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deviaţiei  şcolare  putem  aminti ca fiind  mai  grave din punct de vedere  social şi  comportamental:  
fuga de la şcoală,  absenteismul,  abandonul  şcolar,  vandalismul, conduitele  violente,  
toxicomania, copiatul  şi  suicidul. Cunoaşterea  acestor  atitudini şi identificarea surselor  de  
posibile  tensiuni  sau  blocaje  manifestate  în  raport  cu  cariera şcolară a tinerilor constituie  un  
factor important în prevenirea  abandonurilor.  Climatul familial are un rol hotărâtor  în  cauzele de 
abandon  şcolar. Astfel, dezorganizarea  vieții  de familie, consecință  a divorțului,  climatul familial 
conflictual şi  imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a 
părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte 
care conduc spre abandonul şcolar.Anturajul  de proastă calitate debusolează  elevii  cu un psihic  
labil datorat unor carențe din copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, 
dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare  prin căi  ocolite, necurate  reprezintă  cause  pentru  
care elevul abandonează  şcoala. Anturajul  reprezintă  un factor  negative  în  viața elevului;  el  
poate  să-l determine  pe  elev  să fumeze,  să  consume  bauturi  alcoolice, să consume droguri, să 
fure  sau  chiar  să  chiulească de la şcoală. 

Principalele  obiective  în cadrul  unui  program de prevenire  a  abandonului  şcolar: 

-identificarea  elevilor  aflati în  abandon  sau  risc de abandon  şcolar  

-implicarea  sistemului  familial în  reabilitarea  şcolară  şi  socială  a elevului; 

-creşterea  gradului  de implicare a comunităţii locale în soluţionarea  situaţiilor de abandon  
şcolar   

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

-psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc  cultivarea  unor relații  interpersonale  
adecvate pentru  realizarea unei  inserții  socio-familiale pozitive; 

-socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

-psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme  comportamentale, emoționale, 
tendinte agresive; 

-juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea  gradului de influențare  socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda  juridică, în general.În cadrul învăţământului preşcolar 
educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor 
preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de 
a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. În cazul etniei 
rome, cunoaşterea  obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi  nebănuită a existenţei membrilor ei 
pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. Copiilor le oferă identitate şi 
apartenenţă  la neam, le redă mândria de descendenţi  ai  poporului lor, răspândit prin numeroase  
teritorii, le crează o „unicitate pozitivă”. La noi, în România abandonul  şcolar reprezintă un motiv 
de  îngrijorare  şi  pentru  aceasta  şcoala trebuie să aibă o relație foarte  strânsă cu membrii  
familiei. 
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ABANDONUL ŞCOLAR. CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. Barbu Lavinia 
Şcoala Gimnazială „Traian Lalescu” Cornea 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav deoarece aceia care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi a 
celui de cetățean al unei comunități. 

Câteva din cauzele abandonului şcolar ar putea fi: 
 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează 
posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă 
deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică 
prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură 
a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

 cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de 
proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi 
profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri 
în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca 
forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de 
vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală). 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie. 
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Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 

Pentru persoanele care au abandonat învăţătura la un moment dat al ciclului educaţional 
obligatoriu din diferite motive stau la dispoziţie o serie de programe de revenire în sistemul 
educaţional pentru finalizarea studiilor. Unul dintre acestea este învăţământul cu frecvenţă redusă. 
O altă modalitate ar fi învăţământul seral sau învăţământul deschis la distanţă. 

De câţiva ani, statul oferă o serie de programe sociale pentru menţinerea elevilor în unităţile de 
învăţământ. Câteva dintre acestea sunt: programul „Euro 200” pentru finanţarea de achiziţie de 
calculatoare personale, diferitele tipuri de burse, rechizite şcolare, decontarea cheltuielilor de 
transport pentru elevii din mediu rural etc. 

Acestea sunt numai câteva exemple care pot influenţa scăderea ratei abandonului şcolar, mai 
ales în cazul elevilor care provin din familii cu venituri mici sau foarte mici. Pe lângă acestea este 
importantă şi infrastructura şcolară, cadrele didactice şi atitudinea familiei şi a societăţi faţă de 
„carte” din care provine copilul. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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Cauza și prevenirea abandonului școlar 
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Abandonul şcolar  constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent 

de nivelul la care s-a ajuns  sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează 
şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, 
pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul 
întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în Bulgaria, este de scădere. La fel de grav este 
faptul că un procent important din aceşti tineri nu doresc să intre în câmpul muncii după 
abandonarea studiilor. La nivel rural, rata de părăsire timpurie a şcolii este mult mai ridicată decât la 
nivel urban, iar categoriile sociale ţintă, rromii şi populaţia defavorizată social. 

Sprijinul acordat de stat cadrelor didactice care lucrează cu aceşti copii aflaţi în situaţii de risc 
ridicat este insuficient. Cauzele adandonului școlar sunt dintre cele mai diverse.  Printre cauzele 
principale se numără sărăcia, lipsa de educaţie a mediului în care cresc şi se dezvoltă copiii, dar şi 
anumite cutume ale unor minorităţi etnice sau de orice alt tip. Am enumerat doar câteva dintre 
motivele care stau la baza îndepărtării de şcoală. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
-Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse 
-Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 

provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase.  
-Modelul educaţional oferit de fraţi  
-Dezorganizarea familiei  
-Implicarea în activităţi aflate la limita legii 
-Intrarea pe piaţa muncii  
-Încrederea scăzută în educaţie  
La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 

sunt: 
-Norma mariajul timpuriu  
-Apariţia unui copil  
-Lipsa de securitate în zonă 
-Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a  
La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 

frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar.  

Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 
În acest context social, școala are un rol fundamental în viața copilului pe care își pun amprenta 
frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții, problemele familiale etc.  

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai 
pentru a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării 
copilului, dar și pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a 
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dezavantajului între generații.  
Copiii trebuie să simtă că există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt 

sprijiniți, iubiți și ascultați. De asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, 
să fie conștienți de potențialul și talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le 
valorifica le aparține. 

Prevenirea abandonului școlar este un proces anevoios, plin de obstacole, însă copiii pe care îi 
educăm merită aceste eforturi. Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm calitățile și potențialul 
acestor copii cu risc de abandon școlar, o să vedem că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi 
valorificat, cu condiția să vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele 
negative.Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie 
oferite în cadrul școlii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl 
copieze. Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în 
valoare calitățile. 

Datoria noastră de dascăli este aceea de a descoperi preferințele, gusturile și dorințele lor, pentru 
ca mai apoi, să îi sfătuim și să îi ajutăm în dezvoltarea abilităților, aceste abilități să se transforme în 
aptitudini și competențe. Cadrul didactic are datoria morală de a cunoaște copiii, de a-i ajuta să se 
cunoască și să se autoevalueze, de a-i sprijini să devină ceea ce își doresc, conștienți fiind de ceea ce 
sunt în stare. Acești copii cu risc de abandon școlar pot fi implicați în diverse proiecte școlare, în 
activități extracurriculare organizate cu diferite ocazii. Le putem trasa sarcini pe care știm că ei le 
pot îndeplini datorită calităților lor și le oferim încrederea de care au nevoie. Astfel, încurajați fiind, 
vor putea să izbândească, uneori chiar să ne impresioneze și la final vor beneficia de laudele și 
recompensele noastre. În acest mod, puțin câte puțin, vor ajunge să aibă încredere în ei și să 
descopere calea spre o viață mai bună. 

Se pot găsi soluții de genul campaniilor sociale sau a activităților de voluntariat în care chiar 
subiecții în cauză pot fi implicați și la final ajutați. Bursele sociale și rechizitele oferite la început de 
an școlar sunt și acestea binevenite.Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află 
copilul sunt primii „profesori”. Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în 
educația și formarea copilului pun bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și 
construi un viitor de succes.  

Pe lângă școală și familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 
-asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 

pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

-asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
-crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu 

scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să 
le urmeze; 

-schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la 
mediul înconjurător al copilului; 

-atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
-control parental direct și activ în viața copiilor; 
-limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
-control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
-acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
-prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 

Prof. Înv. Primar BARIȚ COSTINELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33, GALAȚI 

 
 
Abandonul școlar presupune întreruperea ciclului de studiu, fără a îl finaliza,chiar fără obținerea 

unei diplome care să ateste astfel finalizarea studiilor obligatorii impuse de fiecare țară prin 
constituție.  

În România, un elev este considerat că și-a abandonat studiile dacă la începutul anului școlar 
figurează în evidențele unității de învățământ, iar la finalul anului se constată că acesta nu a 
frecventat cursurile. Pentru reluarea studiilor, respectivul elev are la dispoziție doar trei ani pentru a 
se reînscrie, ceea ce înseamnă că în anumite situații această perioadă este mult prea mică, această 
limită conducând la amplificarea fenomenului. 

Rata abandonului școlar reprezintă diferența între numărul elevilor înscriși la începutul anului 
școlar și cel aflat în evidență la sfârșitul aceluiași an școlar,  aceasta fiind exprimată ca raport 
procentual față de numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar. 

Într-un raport al Institutului Național de Statistică din anul 2011, rata abandonului școlar din 
învățământul românesc indica că 1.4% dintre elevii din ciclul primar și 1.7% dintre elevii din ciclul 
gimnazial și-au abandonat studiile, în anul școlar 2009-2010. În același raport erau prezentate și 
datele procentuale ale copiilor care nu frecventau nicio forma de învățământ, anume: 44.000( 
3.68%) de copii în ciclul primar și 48.000( 3.75%) de copii în ciclul gimnazial.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Inadaptabilitatea comportamentala a elevilor vizeaza tulburarile de relationare a acestora cu 
parintii, profesorii si colegii si incalcarea regulilor colectivitatii scolare, respectiv extrascolare. 
Domeniul acestor tulburari este larg, cuprinzand modificari comportamentale mai putin grave sub 
raport juridic, dar suparatoare: minciuna, inconsecventa comportamentala, violenta verbala, fumatul 
ostentativ, copiatul la ore, bruscarea colegilor si abateri grave de la morala si legislatie penala. 
Inadaptabilitatea scolara are un efect imediat asupra personalitatii elevului. Copilul se resemneaza 
sau renunta, devenind amorf, sau se revolta impotriva insuccesului, incearca compensari prin care sa 
dovedeasca, pentru el, ca poate reusi totusi in unele lucruri. Aceasta duce uneori la violenta, furt, 
anxietate, fobie scolara (Schiopu V. 1995). Nesimtindu-se la inaltimea exigentelor, copilul nu face 
nici un efort la invatatura, exclude si refuza toate cerintele, evadeaza din mediul generator de stres. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar 
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Educaţia parentală ca metodă de prevenire a abandonului şcolar 
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Aspecte generale 

Abandonul şcolar nu este o problemă nouă dar continuă să rămână o problemă importantă și 
gravă cu care se confruntă societatea noastră. Fenomenul a fost sesizat și la elevii din clasele 
primare, aspect extrem de îngrijorător, cu atât mai mult cu cât aceștia sunt departe de a avea 
maturitatea intelectuală și afectivă pentru a înțelege avantajele continuării procesului educațional și 
importanța investiției continue în propria formare.  

La majoritatea elevilor cu risc de abandon școlar și a părinților acestora s-a observat că educația 
nu este percepută ca valoare în sine și consecinţele negative ale întreruperii procesului educațional 
de multe ori nu sunt conștientizate de aceștia. O altă constatare a fost aceea că odată luată decizia de 
a părăsi școala, elevii renunță foarte greu la ea, bazele emoționale ale dorinței de a renunța fiind 
susținute de problemele  din relațiile elevului cu familia şi alte persoane semnificative din viața sa: 
colegi, prieteni, profesori”( S. Lichter, E. Rapten, F. Seibert, M. Slanski, citați de Cristina Neamțu 
in Devianța școlara 2003). 

 Ideea de la care pornim este că în România educaţia începe acasă şi cultura familiei o precede 
pe cea a şcolii, având un impact definitoriu. Părinţii au un rol determinant în educaţia copilului, 
motiv pentru care mentalitatea lor trebuie schimbată astfel încât să poată să-şi influenţeze copilul, 
ca să urmeze traseul educațional optim care să-i asigure acestuia atât realizarea profesională cât și o 
bună integrare socială. Din acest motiv școala ar trebui să ofere pe lângă experiențe pozitive de 
învățare ale elevilor și educație parentală, pentru a favoriza astfel un parteneriat mai eficient şcoală- 
părinţi.  

La nivel național factorii de decizie au încercat să găsească soluţii pentru reducerea ratei 
abandonului şcolar, dar soluțiile au fost globale, neindividualizate pentru fiecare situație în parte. 
Soluţia aplicată (1990 -2019) a fost garantarea alocaţiei de stat pentru copiii care frecventează 
învăţământul obligatoriu și a bursei profesionale la invăţământul profesional şi bursa socială. 

Experienţa personalã 

 În învățământul românesc, populația cu riscul cel mai crescut de abandon şcolar este constituită 
din elevii de etnie rromă. Interacțiunile mele cu astfel de elevi și cu părinții acestora mi-au dat 
ocazia să observ numeroase prejudecăți  prin care aceștia își justifică comportamentul  de a 
abandona  traseul educațional. Printre stereotipurile întâlnite în experienţa la catedră în calitate de 
dirigintă sunt: 

 Fetele nu trebuie să facă şcoală pentru că se vor căsători repede şi soţul nu le va lăsa să 
muncească. (valabil pentru părinţi) 

 Copilul nu trebuie forţat să meargă la şcoala, dacă vrea merge, dacă nu vrea nu 
merge.(valabil pentru parinţi) 

 Copilul trebuie să stea acasă să-şi îngrijească frăţiorii mai mici ( valabil pentru parinţi) 
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 Copilul va merge la cerşit. (caz real). Munca e bună la orice vârstă.( valabil pentru părinţi) 

 Nici părintele nu are şcoală.( valabil pentru elev) etc. 

 Aceste stereotipuri din gândirea părinţilor şi a elevilor sunt foarte posibil să poată fi modificate  
prin educație  parentală. 

Este cunoscut că începând din anii ’60, pe plan mondial s-a produs o schimbare în ceea ce 
priveşte abordarea comportamentelor problematice ale copiilor, deplasându-se accentul de la terapia 
psihologică și comportamentală care includea doar copilul și care era focalizată strict pe schimbarea 
comportamentului  indezirabil al acestuia, spre intervenţii focalizate pe schimbarea 
comportamentului parental. Această orientare a fost posibilă datorită  înţelegerii mai profunde a 
modului în care părinţii contribuie la determinarea comportamentelor dorite şi nedorite ale copiilor  
lor (teoria social-cognitivă a lui Albert Bandura). În acest moment dispunem de cercetări extensive 
care arată că trainingul parental este eficient atât pentru tratamentul tulburărilor de externalizare al 
copiilor (Scott şi colab., 2001) cât și pentru promovarea comportamentelor prosociale ale acestora. 

Educarea parentală se poate face atât sub egida parteneriatului cu şcoala cât şi prin programe 
comunitare oferite de ONG-uri. Metodele propuse de literatura de specialitate subliniază 
următoarele tipuri de programe pentru implicarea, în general a părinţilor în parteneriatele cu 
şcoala:1. programe de mentorat; 2. centre ale părinţilor; 3. membrii ai familiei- comunităţii ca 
asistenţi ai profesorilor; 4. programe de voluntariat; 5. vizite acasă; 6. programe de educaţie a 
părinţilor; 7. parteneriate şcoală comunitatea de afaceri; 8. părinţii şi membrii comunităţii implicaţi 
în managementul şcolii ("site-based management"); 9. programe de tutorat (J. Bryan, C. Holcomb 
McCoy, 2004) 

Strategiile de implicare a părinţilor în educaţia copiilor sugerate sunt: cunoaşterea familiilor 
copiilor, cunoaşterea comunităţii, formarea pentru profesori, utilizarea capitalului cultural al 
părinţilor (M. Călineci & S. Ţibu, 2013) 

Concluzii  

Factorii care diminuează fenomenul sunt: experienţele pozitive de învăţare, mentalităţile 
părinţilor şi condiţiile materiale. M-am axat pe aceasta categorie sociala adică elevii de etnie rromă 
pentru că în special aceste familii sunt cele mai afectate de sărăcie şi de lipsa educaţiei.   
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Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 

Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 
asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari ce 
au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în 
familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Apartenenţa la găşti de cartier, integrarea în reţele 
de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori demotivatori 
mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului ciclului secundar 
superior. 

Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de 
prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de 
venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. 
O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune din 
ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi 
aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum 
cele de baby-sitting pentru o seară. 

Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. 
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 
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La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai ales 
în comunităţile rurale. 

Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, cadrele 
didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie la 
creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de 
integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu 
colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele 
didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în 
permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia 
autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 

-Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 
activităţi de timp liber. 

-Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

-Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

-Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în comunităţile 
cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt frecvente. 

-Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii elevi 
de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 

-Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 

-Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de urmărire a evoluţiei cohortelor şcolare. 

-Motivarea prin premiere a cadrelor didactice. 

183



Un pas - de la bullying  la abandonul școlar 
 
 

Autor: Prof. înv. primar Bartha Adela 
Școala Gimnazială ʺIoan Opriș ʺ Turda 

 
 

Accesul egal și nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii reprezintă una dintre prioritățile 
majore pe care trebuie să le aibă in vedere și în continuare sistemul educațional din România. 

 
Dacă până acum puțin timp în urmă, abandonul școlar  se manifesta prioritar în rândul 

copiilor/tinerilor din grupuri vulnerabile (copii din comunități defavorizate, copii din mediul rural, 
copii romi, copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, copii din familii cu statut socio-
economic scăzut), în momentul actual, o amenințare legată direct de abandonul școlar este 
incertitudinea siguranței elevilor chiar în curtea școlii.  

 
Și nu vorbim de abandon din perspectiva situației precare a acestora, ci de factorii de risc cum ar 

fi cei comportamentali care reprezintă ansamblul încălcărilor şi abaterilor tinerilor de la normele de 
convieţuire socială.  

 
Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la 

care legea tratează oamenii ca adulţi. Parcă tot mai des acest spațiu devine zona în care elevii 
hărțuiesc alți elevi, sau instigă la violență, se manifestă prin comportamente reprobabile, iar 
victimele ajung să nu mai poată tolera și îndura umilințele, preferând liniștea pe care consideră că 
și-o asigură prin abandonul școlar.    

 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

 
Curtea școlii este acest micro-univers social în care copiii primesc primele lecții de viață în 

afara familiei. Vorbim despre validare, acceptare, empatie, dar din păcate vorbim și despre teamă, 
rușine, respingere. De cele mai multe ori, încărcarea negativă de la școală reverberează și acoperă 
emoțiile pozitive, ambiția și potențialul copiilor. 

 
Un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștințe sau de către colegi care îl 

strigă într-un anume fel (făcând referire la aspectul fizic sau probleme de ordin medical/ familial). 
Uneori aceste tachinări se transformă în îmbrânceli sau chiar, în unele cazuri, în atacuri fizice. 

 
Expunerea la violență a unei persoane poate duce mai departe, la alte fenomene de bully-ing, 

atât din partea agresorului, cât și din partea celui agresat. De multe ori, agresorul adoptă violența ca 
ultimă posibilitate de defulare și exprimare, fiind la rândul său abuzat ori neglijat. Cauzele cele mai 
des întâlnite care determină astfel de comportamente ale agresorului pot fi lipsa de empatie, 
egocentrismul, orgoliul, superficialitatea relațiilor umane, și, mai ales, expunerea și preluarea unor 
modele de comportament similare – de cele mai multe ori, copilul reproduce cu semenii săi ceea ce 
vede acasă. 

 
Cele mai multe beneficii în ceea ce privește eliminarea bullying-ului le-ar aduce schimbarea 

mentalității de la o vârstă cât mai fragedă. Acest lucru se realizează însă prin măsuri  pe termen mai 
lung.   
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Jocurile de rol, prin care copiii să înțeleagă postura în care se expune fiecare parte a acțiunii de 
bullying și să conștientizeze consecințele grave pe care neglijarea le poate avea, devin metode  de 
educare anti-bullying. Apoi diseminările persoanelor care au fost parte a fenomenului bullying și 
care au reușit să depășească situația,  se adaugă ca exemple de bună practică.  

 
Cu toții ne dorim școli în care relațiile de colaborare, colegialitate și prietenie primează. În fond, 

vorbim despre locul în care copiii obțin deprinderi esențiale și dezvoltă relațiile definitorii pentru 
viitorul lor. Este necesar ca școala să rămână mediul sigur și prietenos unde  copiii obțin cunoștințe 
și deprinderi esențiale și dezvoltă relații definitorii pentru viitorul lor. 
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CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR, MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. înv. primar, Bartha Lidia Eniko 
Școala Gimnazială Bogata, jud. Mureș 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 
Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi 
de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Profesorul poate să intervină eficient pentru a determina succesul elevului plecând de la 
cunoașterea posibilităților de implicare în activitatea școlară ale acestuia. Știind că fiecare ființă 
umană este unicat, varietatea diferențelor individuale pentru copii de aceeași vârstă, este normală și 
ca urmare pot apărea stadii diferite ale maturizării psihice, un interes deosebit prezentându-i unele 
întârzieri în dezvoltarea intelectuală. 

Eșecul școlar reprezintă rămânerea în urmă la învățătură sau neîndeplinirea cerințelor obligatorii 
în cadrul procesului de învățământ. Eșecul școlar evidențiază rezultatele slabe la învățătură și o 
insuficiență a dimensiunilor personalității elevilor ce se exprimă prin capacități intelectuale slabe, 
indisciplină, abateri comportamentale, lipsa motivației învățării, inadaptare școlară, profesională și 
socială. 

Eșecul școlar ca formă severă a insuccesului școlar se manifestă prin abandon școlar și prin 
repetenție, iar una din consecințele sale este ieșirea din sistemul educativ a unui număr mare de 
tineri care nu au putut dobândi nici un fel de diplomă, nici calificare profesională. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. 

 Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 
 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune;  
 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi 

învăţării, cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult 
dându-i repere pe care să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de 
raportare la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
 control parental direct și activ în viața copiilor; 
 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodărie sau în afara acesteia; 
 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.  

Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar aș 
dori să amintesc: 

 să evite supraîncărcarea școlară; 
 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
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 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu 

astfel de probleme; 
 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
 exigențele școlare să fie rezonabile; 
 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului 

real al copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
 să existe o dotare materială adecvată în școală; 
 programe de consiliere pentru părinți; 
 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

Prin cele menționate mai sus, am dorit să arăt că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui 
proces pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește.  

Părerea mea este că, toți copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât 
să se poată prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei 
abandonului şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să depună un 
efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un disconfort în plan 
fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a abandona școala. 
Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce poate avea un 
impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod indirect să 
abandoneze școala. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Proiectul  ”Școală după școală” 
 
 

Bartha Márta 
 
 
Obiectivele de bază ale proiectului ”Școală după școală” sunt în primul rând ajutorarea copiilor 

cu situația socială defavorizată, dornici de a învăța, asigurarea oportunității de învățare, pregătirea 
integrării copiilor în colectivitate, dezvoltarea și consolidarea competențelor de învățare și de 
conduită socială, integrarea treptată a părinților în proiect, consiliere, management al conflictelor, 
vizită la domiciliu, educație spirituală. Prin toate acestea îi putem îndemna și sprijini pe copii în 
vederea  prevenirii abandonului școlar. 

Este un program complementar programului școlar obligatoriu care oferă oportunități de 
învățare pentru copiii cu situație socială defavorizată sau cu dificultăți cognitive cuprinzând 
activități cu sprijin specializat. Activitatea este precedată de o evaluare prealabilă, de formularea 
obiectivelor în concordanță cu particularitățile locale, de prezentarea unui program zilnic general și 
al unui plan administrativ. Desigur, fiind vorba de copii în activitate trebuie integrați și părinții 
ținând cont de cerințele locale și de nivelul dorit al activității. Fiind o activitate cu sprijin 
specializat, se apelează la ajutorul și munca unor specialiști: învățător, preot, psiholog, pedagogi, 
consilieri. 

 
Durata și etapele proiectului 
 
Programul ar delura paralel cu anul școlar și pe grupe de 6 elevi, constituite după vârstă. Copiii 

s-ar întrunii de două ori pe săptămână și ar participa la programele coordinate de specialiști care 
vizează în primul rând ajutorarea celor rămași în urmă la învățare prin activități de recuperare și 
remediale, totodată însușirea normelor de conduită socială, educarea spirituală, intelectuală și 
igienică a copiilor. Ca completare se vor organiza lunar activități tematice legate de sărbători sau 
unele evenimente.  

A treia parte a programului constituie excursiile. Obiectivele proiectului le-am formulat 
conform acestor trei părți. 

 
Obiectivele activităților pe grupe organizate săptămânal:  
 

 ajutorarea copiilor defavorizați la învățare și la integrare 
 însușirea competențelor de exprimare orală și în scris 
 însușirea normelor de conduită în colectivitate  
 formarea și dezvoltarea simțului esthetic 
 normele de îngrijire corporală, educația igienică 
 pregătirea integrării în colectivitate 

 
Tot un obiect urmărit este ajutorarea copiilor în ce privește orientarea în viață, să poată însuși 

cerințele de bază pentru a termina clasa și îndemnarea lor spre a-și continua studiile.  
 
Proiectul ” Școală după școală” deschide porți pentru copii din familii defavorizate ajutându-I să 

frecventeze regular școala.  Cu ajutorul unor specialiști angajați sau voluntari asigură oportunități de 
învățare pentru copiii defavorizați dar dornici de a învăța ținând cont și de educarea lor spirituală. Îi 
putem ajuta astfel să se integreze în colectivitate și îi putem îndemna spre posibilitățile în viitor.                          
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,,Abandonul Școlar / Cauze și modalități de prevenire” 

 

Prof. înv. primar: Bartha Orsolya – Réka                                                  
Școala Gimnazială ,,Sámuel József” – Chendu, jud. Mureș 

 

Motto:  

,,Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească 
independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor.”                   
( Albert Einstein )  

Predarea și învățarea sunt influențate de condiții sociale și culturale specifice. Comunitatea  
culturală specifică, mai ales valorile familiale definesc educația copilului. 

Nu spunem o noutate dacă afirmăm faptul că școala care educă elevi aparținând unor etnii, 
atunci va fi eficientă, dacă ia în considerare mediul familial și cultural, obiceiurile și tradițiile lor. 

Cu toate că multe școli nu acordă atenție acestor  factori, totuși școala ar trebui să  zidească pe 
cunoștințele, experiențele aduse de elevi. 

În legătură cu acești elevi care provin din medii familiale precare se ridică două probleme: 

1. elevii dezavantajați au rezultate mult mai slabe față de ei înșiși și față de ceilalți elevi,   

2. exact din cauza rezultatelor slabe crește mult prea devreme riscul abandonului școlar. 

Situația acestor copii este și mai grea din cauza sărăciei în care trăiesc de multe ori, chiar și în 
sărăcie lucie. Este de știut faptul că în țara noastră sărăcia îi afectează mai ales familiile de etnie 
rromă, decât pe cei care aparțin altor etnii.În acest mediu diferitele factori care cauzează dezavantaj 
(ex.starea de sănătate, acces la o educație de calitate, mediul de trai etc.) se adună, și astfel scad 
semnificativ șansele copiilor la o educație de calitate. 

Cu toate că în anii precedenți s-au luat măsuri în legătură cu integrarea elevilor cu nevoi 
speciale, nu putem afirma că situația lor ar fi fost rezolvată într-un mod liniștitor.  

Nu ușurează tratarea situației nici faptul că mulți experți au păreri diferite despre integrarea 
acestor elevi în școli normale. 

Sunt din ce în ce mai mulți copii, care după terminarea claselor primare , mai ales fete, nu mai 
frecventează școala, sunt analfabeți, lipsesc foarte mult de la școală fiindcă , după spusele lor nu au 
îmbrăcăminte adecvată, nu au rechizite, ori vremea este de vină și din cauza ploii sau a zăpezii nu 
pot ajunge la școală. Să nu vorbim despre grădiniță. Copiii de vârsta preșcolară nu umblă regulat la 
grădiniță dacă provin din familii sărace. Astfel nu însușesc cerințele minime, și cu timpul , când 
ajung la școală, deja simt pe piela lor aceste lipsuri pe care le au. 

Dacă mediul din clasă este caldă, prietenoasă, simt un fel de compasiune, acceptare, înțelegere, 
empatie, răbdare, toleranță din partea colegilor și a școlii, atunci există speranță ca măcar să învețe 
carte și să știe să se descurce în viață.  

Mulți dintre elevi nu se pot dezvolta: 

 –din cauza numărului mare de elevi într-o clasă; 

 –a metodelor de predare învechite; 

 –modul de evaluare a cunoștințelor nepotrivită; 
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 –profesori suprasolicitați; 

 –cerințe mult prea mari; 

 –neincluderea părinților; 

Ar fi de ajutor atât elevilor și dascălilor, dacă ar fi clase cu număr mai mici de elevi, pentru că s-
ar putea lucra diferențiat mult mai ușor, atât cu cei slabi cât și cu cei capabili de performanță.Asfel 
fiecare ar avea de câștigat. Elevul ar simți că se dezvoltă mai ușor, ar veni bucuros la școală și nu ar 
trăi drama vieții. Dascălul ar vede fructul muncii mult mai ușor, și nu ar simți permanent că toată 
munca lui este în zadar. Să nu vorbim de societate: ar avea oameni mai educați. Nu am întâlni 
oameni pasivi cărora este totul indiferent și așteaptă rezolvarea lucrurilor de la ceilalți. 

Sunt necesare proiecte de prevenție cu includerea autorităților (consilieri, psihologi) și a 
părinților pentru a discuta nevoile acestor copii și înțelegerea de către părinți necesitatea educației . 
Dacă părinții sunt nepăsători, nu au un loc de muncă care să le permită un trai decent, atunci nici 
copiii lor nu pot avea un model în viață. 

Noi, ca dascăli nu putem face altceva decât să fim deschiși la nou, să acceptăm că există și 
,,elevi altfel” cu care trebuie să lucrăm altfel. În caz contrar, din ei vor deveni tineri nefericiți,  fără 
o meserie sau un loc de muncă, bolnavi, depresivi, alcoolici, pușcăriași etc.  

     

 

,,Trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. 

                                                                                                                     (Mahatma Gandhi)  
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Abandonul școlar 
 
 

Prof. pentru învățământ primar: Aphrodita Maridana Bartiș 
Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal” Arad 

 
 
Abandonul școlar reprezintă o problemă actuală în sistemului de educație din România. Din 

toate studiile efectuate după anul 2000 până în prezent, reiese că rata abandonului crește ca și 
procent, România ocupând un loc fruntaș între tările Europei. Nu e o poziție cu care să ne mândrim. 
Se încearcă prin diverse programe educaționale reducerea semnificativă a acestui procent.  Educaţia 
începe cu primii ani din familie și se continuă în grădiniţă şi şcoală.  

Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătire profesionale complete ori înaintea încheierii ciclului de studiu început. 

Sociologii consideră că abandonarea şcolii este o problemă socială care generează un set de 
consecinţe cu bătaie lungă. Cercetările arată că cei care abandonează şcoala nu numai că nu au 
şanse să câştige pe piaţa muncii, dar nu au nici şanse să fie integraţi în câmpul muncii. Cei care şi-
au întrerupt studiile sunt într-o mai mare măsură dependenţi de programele sociale de întreţinere şi 
ajutor decât restul populaţiei. De multe ori abandonul se asociază cu delicvenţa juvenilă, cu 
recurgerea la droguri, cu viaţa de familie dezorganizată. Fenomenul se înregistrează în mediul rural 
şi în comunităţile de rromi, unde copiii sunt văzuţi ca indivizi cu responsabilităţi în gospodărie sau 
folosiţi ca sursă de venit. 

Potrivit unui raport realizat de Monitorul educaţiei şi formării al Comisiei Europene, în 
România se înregistrează a treia cea mai mare rată a abandonului şcolar timpuriu din UE. 

“Proporţia tinerilor care au cel mult gimnaziu în segmentul de vârstă 18-24 ani, în perioada 
analizată 2014-2017, este 18,1% (neschimbat comparativ cu 2014), faţă de o medie UE de 10,6%, 
apropiată de ţinta de 10% pentru 2020”, se arată în raportul Comisiei Europene, ediţia 2018. Sursa 
citată mai precizează că România este pe ultimul loc la ponderea absolvenţilor de studii superioare, 
înregistrând un procent de 26,3%, faţă de o medie europeană aproape de 40% pentru anul 2020. 

”Rata de angajare a noilor absolvenţi (20-34 ani, perioada 2014-2017) este în general 76% (+ la 
o medie europeană de 80,2% (82% ţintă 2020); studii superioare 87,4%, peste media UE de 84,9%”, 
se mai arată în raport. 

Sursa citată precizează că, în 2016, România a înregistrat cea mai mare creştere a cheltuielilor 
pentru educaţia, cu toate acestea alocarea din PIB a fost de 3,7%, în continuare unul dintre cele mai 
scăzute nivele din Uniunea Europeană, comparativ cu o medie europeană de 4,7% din PIB. 

“Rămâne una dintre puţinele ţări care nu au atins încă niciuna dintre principalele ţintele pentru 
2020, iar alocările din PIB pentru educaţie, cu toate că sunt în creştere, ele continuă să fie cu mult 
sub media UE. (...) Echitatea în educaţie, decalajul dintre mediul rural şi urban şi incluziunea 
romilor continuă să reprezinte provocări-cheie, care au consecinţe la nivelul creşterii incluzive şi a 
inegalităţilor în societate. (...) La nivel european, raportul arată că au fost înregistrate progrese 
notabile privind atingerea ţintelor pentru 2020. Totuşi, persistă unele discrepanţele între statele 
membre, motiv pentru care sunt necesare mai multe reforme”, se mai arată în raport. 

Abandonul școlar are diverse cauze: de ordin economic, socio- cultural sau religios, de tipul de 
comunitate rural / urban, de ordin psihologic, pedagogic și multe alte variable care in fluențează mai 
mult sau mai puțin această rată crescută din țara noastră.  

Cauzele de ordin psihologic se referă la reacția fiecărui elev la apariția insuccesului școlar și a 
conflictelor cu autoritățile, iar cele de ordin pedagogic vizează calitatea vieții școlare, pertinența 
conținutuilor în raport cu trebuințele de învățare ale elevilor.  
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Calitatea vieții școlare și a educației școlare influențează rata abandonului și indică faptul că 
cele mai mari rate ale abandonului școlar le furnizează școlile segregate, școlile publice vocaționale, 
școlile mari, cu clase numeroase și școlile unde se pune mare accent pe supraveghere și testare.  

 
Bibliografie: 

1. https://www.mediafax.ro/social/studiu-romania-are-a-treia-cea-mai-mare-rata-a-
abandonului-scolar-timpuriu-din-uniunea-europeana-17560690 

2. https://biblioteca.regielive.ro/referate/sociologie/abandonul-scolar-ca-problema-sociala-
200578.html 

3. www.academia.edu  

192



Cauze și modalități de prevenire al abandonului școlar 
 

Profesor în învățământ primar: Bartus Éva Tünde 
Școala Gimnazială nr. 1 Vârșolț, Județul Sălaj 

 
 

,,Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi entru a schimba lumea” 
(Nelson Mandela)” 

 

Numeroase studii de specialitate arată că abandonul școlar constă în încetarea frecventării școlii 
și părăsirea sistemului educativ înaintea de a obține un calificativ sau o pregătire profesională 
completă. Reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. Din păcate 
școala nu mai este considerat un viitor. Cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea 
profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară 
exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple. Putem vorbi pe de o parte despre inadaptarea elevului 
la activitatea de învățare dar și despre inadaptarea școlii la factorii interni și externi. Şcolile din 
zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes socio-
profesional pentru absolvenți.  

Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, 
rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii 
mai avuți din satele respective. La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de 
repetenţiile repetate şi frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de 
calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu colegii. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’.  

E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, 
crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la 
muncă, abandonând şcoala. De asemenea cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala.  

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera 
şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
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asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar.  

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar sunt: 
 
• depistarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
•  implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
• implicarea comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a situațiilor ce 

prezintă risc de abandon şcolar. 
 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

 
 
Bibliografie: 
 
 Clerget, Stephane, Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti, 2008 
 Kant, I., Tratat de pedagogie. Religia în limitele raţiunii, Editura Agora, Iaşi,1992 
 Moisin, Anton, Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007. 
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Prevenirea abandonului școlar prin activități extrașcolare 

 
 

Prof. înv. primar, BĂCIȘOR MARIA CRISTINA 
Școala Gimnazială Petre N. Popescu, Vînători, Jud. Mureș 

  
 
Abandonul şcolar reprezintă decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 

anumit nivel de învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii 
a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome. 

 
Elevii cu risc de renunțare la educație și menținerea lor în sistemul de învățământ, creșterea 

responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor aflați deja în abandon, identificarea 
periodică a factorilor de abandon reprezintă câteva dintre măsurile de prevenire a abandonului 
școlar. 

 
Pentru a întâmpina decizia elevilor de a abandona sistemul educațional se poate recurge la 

creșterea atractivității acestora la școală prin următoarele măsuri: 
 
 Activități extrașcolare desfășurate în școală: concursuri sportive; acțiuni/concursuri de 

creație artistică; acțiuni de înfrumusețare, curățire, renovare a școlii. Aceste activități se pot 
desfășura, mai ales, în școlile din comunități cu risc de abandon. 
 Întreceri între echipe de elevi constituite în funcție de cartierul/ zona de proveniență. 
 Planificarea activităților extrașcolare poate fi realizată cu participarea elevilor și a 

autorităților locale, acestea furnizând motivații pozitive atât elevilor, cât și cadrelor didactice. 
 Utilizarea resurselor școlii pentru atragerea elevilor prin activități de timp liber (utilizarea 

mijloacelor TIC, a internetului etc). 
  Implicarea cadrelor didactice în combaterea abandonului școlar și renunțării timpurii la 

educatie. 
 Stimularea administrațiilor locale și a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 

elevi de clasa a VIII-a și de liceu, proveniți din comunități cu risc ridicat de abandon, în programe 
de suport pentru bătrâni și familii nevoiașe. 
 

Toate aceste acțiuni ar trebui să aibă caracter periodic, pentru a menține continuu elementul de 
atractivitate al școlii, constituind astfel un factor de antrenare constantă  a atenției elevilor în 
activități legate de spațiul școlar. Participarea elevilor la astfel de activități poate fi motivată pozitiv 
prin acordarea de premii simbolice grupurilor care sunt mai performante. 

 
 Altă măsură de prevenire a abandonului școlar poate fi realizarea unui dialog între cei care 

au renunțat deja la școală și cei aflați în risc de a abandona, povestind care este imaginea lor curentă 
despre școală, cum a decurs viața lor post-școlară. 
 Participarea părinților la activitățile extrașcolare ale elevilor constituie un factor important în 

prevenirea abandonului școlar, dovedind elevilor că familia le este aproape în sistemul școlar. Este 
util ca familia elevilor problemă să participe la ședințe periodice/ discuții/ dezbateri/ vizite, pentru a 
conștieniza importanța educației în formarea personalității elevului. 
 Asigurarea transportului cu microbuz școlar  al elevilor care locuiesc la distanțe mari față de 

școală și pe perioada iernii; 
 Acordarea  de burse elevilor cu situații materiale reduse; 
 Dotarea clasei cu mobilier nou, material didactic atractiv, prin atragerea de fonduri - 

sponsori, agenți economici; 
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Pentru a se putea realiza aceste măsuri propuse împotriva abandonului școlar, trebuie să se 
reducă absenteismul elevilor.  
 O importantă măsură în realizarea acestor măsuri o are relația bazată pe comunicare  dintre 

părinți-clasă-școală. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 

faţă de şcoală.  
Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 

de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar,  conduitele 
violente. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar - incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, provine 
dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu este 
implicat în nicio activitate.   

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar 
în grupul școlar fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare. Trebuie plecat de la premisa că fiecare 
copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 
Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui 
copil integrat în sistemul de educaţie, fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Aşadar, copilul, fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează, cum se menţine în 
sistemul educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune, atât din partea părinţilor, cât şi 
a comunităţii din care provine pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 
   

 
BIBLIOGRAFIE: 

 
 "Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei – Bucureşti 2006; 
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CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
A ABANDONULUI  ȘCOLAR 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IOANEI ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ,,LUCA ARBURE” 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
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realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilarie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
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loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. 

 
  
Bibliografie: 
 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
 

199



ABANDONUL ŞCOLAR 
 
 

Prof. Ȋnv. primar Manolache Silvia 
Şcoala “Mihai Viteazul” Galaţi 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
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raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea  
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de 

permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, 
indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre 
abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi  
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori 

sunt alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în 
final, abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul,  
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 

atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 

haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
· identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
· implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
· creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
·juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
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loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. Inv. Primar Preșcolar Trăistaru Maria 
Liceul Tehnologic Petre Ionescu Muscel 

Domnești, Argeș 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare. O 
bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate 
constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor 
de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial delictogen ş.a.d.m., 
care-l pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să 
urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  
planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii 
de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de 
criză cu efect de abandon şcolar. 

 
       Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în 
instituţia şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De 
aceea, o campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o 
extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte. Abandonul şcolar reprezintă conduita de 
evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent 
de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început. 

 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 

psihologice şi pedagogice.Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. 

 
Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 

adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală.În cadrul 
învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari.  

 
Comunicarea copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea 

non-verbală. Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 
programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

 
Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 

un loc, un rol şi o valoare. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi 
capacităţile. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil 
poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale.Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar 
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trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de 
religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 
În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului.  

 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 

lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor."Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

 
Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 

liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
 

Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
  

 

204



PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR  
PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 
 

Prof. înv. primar, Bădiță Bianca Loredana 
Școala Gimnazială Ioan Ciucurel Șoșdea 

 
 
Abandonul școlar presupune întreruperea ciclului de studiu, fără a-l finaliza, inclusiv fără 

obținerea unei diplome care să ateste finalizarea studiilor obligatorii impuse de fiecare țară prin 
constituție. 

În țara noastră, un elev este considerat că și-a abandonat studiile dacă la începutul anului școlar 
figurează în evidențele unității de învățământ, iar la finalul anului se constată că acesta nu a 
frecventat cursurile. Pentru reluarea studiilor, un elev are la dispoziție doar trei ani pentru a se 
reînscrie, ceea ce înseamnă că în anumite situații această perioadă este mult prea mică, această 
limită conducând la amplificarea fenomenului. 

Rata abandonului școlar reprezintă diferența între numărul elevilor înscriși la începutul anului 
școlar și cel aflat în evidență la sfârșitul aceluiași an școlar, exprimată ca raport procentual față de 
numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar. 

Principalii factori ai abandonului școlar sau al absenteismului sunt legați de familie și rolul 
acesteia pe care îl are în relația dintre copii și sistemul de învățământ. Printre factori putem 
enumera: situația economică precară a familiei, nivelul scăzut de educație al părinților, distanța 
mare până la unitatea de învățământ, chiar și izolarea din punct de vedere geografic a localității, 
poate fi o cauză mai ales în mediul rural, dificultăți în acumularea cunoștințelor, familia 
dezorganizată, îngrijirea temporară sau permanentă de către bunici sau alte rude a copiilor, dar și 
starea de sănătate a copiilor sau a părinților. Cei mai mulți dintre acești factori cauzatori ai 
abandonului școlar se întâlnesc în mare măsură în cazul copiilor care provin din mediul rural și cu 
preponderență în cazul copiilor de gen masculin, în cazul acestora putând fi și o altă cauză, aceea a 
muncilor în gospodărie sau înafara ei pentru sporirea veniturilor familiei. 

România rămâne o ţară a decalajelor profunde, care atrag după ele discriminări dureroase, cu 
consecinţe pe termen lung atât în ceea ce priveşte viaţa copiilor, cât şi în ceea ce priveşte societatea 
în ansamblul ei. Astfel, la nivel naţional, rata de părăsire timpurie a şcolii este de 26,6% în zonele 
rurale, 17,4% în oraşe mici şi suburbii şi scade la 6,2% în municipii. 

Integrarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi menţinerea acestora în sistemul şcolar, 
creşterea responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflaţi în abandon, 
monitorizarea stării sistemului, pentru a preveni timpuriu apariţia de crize şi a identifica periodic 
modificări în ceea ce priveşte factorii de abandon şcolar sunt câteva dintre aceste măsuri. 

Au fost identificate și o serie de acțiuni ce se pot face pentru a reduce rata de abandon școlar în 
țara noastră, prin intermediul activităților extrașcolare. Activități extrașcolare desfăsurate în școală 
(acțiuni de renovare/înfrumusețare /curățire a școlii; concursuri sportive; acțiuni/concursuri de 
creatie artistică; competiții de joc pe computer; etc.) desfăsurate în școlile din comunități cu risc 
ridicat de abandon, precum și in liceele care atrag elevi din astfel de comunităti. Pot fi organizate 
inclusiv intreceri între echipe de elevi constituite în funcție de cartierul de proveniență. 

Toate aceste acțiuni sau ansambluri de acțiuni trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a 
menține continuu elementul de atractivitate al școlii si a se constitui intr-un factor de antrenare 
constantă a atenției elevilor în activitați legate de spațiul școlar. 

Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice grupurilor de 
elevi care sunt mai performante în astfel de acțiuni. 

Planificarea acțiunilor de acest gen poate fi realizată cu participarea elevilor (dar nu doar a 
acelor care nu prezintă risc de abandon) și a autorităților locale (acestea pot fi prezente în faze cheie 
ale acțiunilor, furnizând motivații pozitive atât elevilor cât și cadrelor didactice), precum și 
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utilizarea resurselor școlii pentru atragerea elevilor prin activitați de timp liber. Ar putea fi util ca 
elevi care au renuntat deja prematur la școală să intre in contact cu cei aflați în risc de a abandona, 
povestindu-le care este imaginea lor curenta despre școală, cum a decurs viața lor post-școlară. 
Foștii elevi ai școlii pot fi atrași să iți prezinte istoriile de viață în “mini-conferințe”, în care 
dialoghează cu actualii elevi. 
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PREVENIREA ŞI ÎNLĂTURAREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

prof. înv. primar, Bălan Iuliana Irina - 
Şcoala Gimnazială Andrei Nicolescu Păcureţi, Prahova 

 
 
 
Depistarea cauzelor insucceselor şcolare poate fi considerată una din premisele combaterii 

inadaptărilor şcolare. Este de dorit atât pentru şcoală cât şi pentru elev ca depistarea eşecului şcolar 
să aibă loc înaintea manifestării sale evidente, adică în faza sa incipientă. 

Formularea diagnosticului este urmată neîntârziat de punerea în aplicare a recomandărilor 
psihopedagogice prevăzute, întrucât cunoaşerea psihologică vizează completarea lacunelor, 
ameliorarea dezvoltării elevului inadaptat, prin intermediul unor acţiuni pedagogice corective. În 
acest sens, cadrele didactice caută atât lichidarea neajunsurilor, cât şi folosirea la maximum a 
potenţialităţilor şi a calităţilor elevului cu rezultate şcolare nesatisfăcătoare. 

Succesul intervenţiilor psihopedagogice depinde nu numai de caracterul timpuriu al acestora, de 
pregătirea psihologică şi de măiestria pedagogică a învăţătorului, a profesorului, de caracterul 
continuu şi matematic al intervenţiilor psihopedagogice adaptative, ci şi de colaborarea dintre 
cadrele didactice, pe de o parte, iar pe de altă parte de colaborarea dintre şcoală şi familia elevului 
în cauză. 

Readaptarea şcolară a elevilor inadaptaţi nu este posibilă fără implicarea unanimă şi intensă a 
factorilor omeneşti. 

Pentru a detalia măsurile de prevenire a apariţiei eşecului/abandonului şcolar: 
 sporirea rolului învăţământului preşcolar. Statiscile pedagogice arată că aproximativ 

jumătate din rebuturile şcolare constante în ciclul primar şi gimnazial îşi au originea în diferenţele 
prezentate  de copii la debutul şcolarităţii ( disponibilitatea de a comunica cu ceilalţi din jur, 
cunoştinţele şi deprinderile minime necesare însuşirii scrisului- cititului, familiarizarea cu rigorile 
unui program şcolar organizat etc.) 

 stabilirea unor relaşii strânse de parteneriat între şcoală şi familie, deoarece pentru mulţi 
elevi factorii eşecului şcolar se situează în familie, şi nu în cadrul contextului şcolar. Pentru buna 
funcţionare a relaţiei “şcoală- familie” este necesar  ca părinţii să acorde importanţă şcolii, să 
manifeste interes pentru studiile copiilor lor, să se arate preocupaţi de formarea profesională a 
copiilor, de perspectivele lor sociale. Nu mai puţin importantă este asigurarea în familie a unui 
cadru cultural adecvat, deoarece   s-a constatat că precaritatea culturală a familiei poate provoca un 
retard al dezvoltării intelectuale generale a copilului. 

 sprijinirea şcolii, care trebuie să asigure resurse materiale şi umane corespunzătoare unui 
învăţământ de calitate: dotare cu laboratoare şi echipamente moderne; cadre didactice calificate şi 
motivate în activitatea lor; programe şcolare de calitate, periodic revăzute şi îmbunătăţite, un climat 
şcolar tonifiant, stimulator etc. 

 profesorul reprezintă piesa de bază în acţiunea de asigurare a reuşitei şcolare. Pentru aceasta, 
el trebuie să dispună nu numai de o bună pregătire de specialitate, dar şi de o competenţă 
psihopedagogică în a stabili factorii şi metodele cele mai adecvate de redresare a dezadaptării sau a 
eşecului şcolar. Această competenţă este exprimată prin următoarele capacităţi: diagnosticarea 
capacităţii de învăţare, care să permită o discriminare corectă dintre elevi; stimularea şi încurajarea 
elevilor, prin cristalizarea sentimentului de succes; respectarea ritmului individual al învăţării; 
ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice; identificarea lacunelor şi a dificultăţilor întâmpinate 
de elevi; alternarea predării unitare cu a celei diferenţiate; organizarea recapitulării şi sistematizării; 
folosirea mijloacelor didactice de asimilare ale elevilor; evaluarea corectă a rezultatelor obţinute; 
modalităţi de ajutorare a elevilor ce întâmpină dificultăţi în activitatea de învăţare; dozarea temelor 
şi a exerciţiilor folosite la ore etc. 
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 proiectarea unor acţiuni de orientare şcolar- profesională adecvate, care să se desfăşoare pe 
tot parcursul şcolarităţii, dar mai ales la sfârşit de cicluri şi la trecerea în viaţa activă. În realizarea 
acestor acţiuni trebuie să primeze interesele elevilor, dar şi cererea pieţei muncii. 

 activitatea de înlăturare a eşecului şcolar este mai dificilă decât cea de tratare diferenţiată şi 
individualizată a elevilor aflaţi în situaţie de eşec şcolar. Punerea în aplicare a unor astfel de 
strategii necesită însă o bună cunoaştere a particularităţilor psihologice inviduale şi de vârstă ale 
elevilor, pentru a putea fi identificate acele dimensiuni psihologice care permit realizarea unor 
dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăţi şcolare sau a unor compensări eficiente. 
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SCHOOL DROPOUT IN ROMANIA 
 
 
 

Prof. Bălan Lăcrimioara Dana 
Liceul Tehnologic “Mihai Novac” Oravița 

 
 
 
The term school dropout makes reference to an individual who is no longer attending any school 

and has not received a school diploma. The share of early leavers from education and training in 
Romania in 2016 stood at 18.5% of the school population, according to data from the EU’s 
statistical office Eurostat. This is the third highest share in the European Union, after the 19.6% 
registered in Malta, and the 19% in Spain. Romania’s 2016 rate is also higher than the 17.9% 
registered in 2006, although slightly lower than the 19.1% of 2015.  

Only 1 in 5 students graduate from high school and 53% of students have great difficulty 
reading. In the last 5 years, in our country, the school dropout rate has tripled. The school dropout 
rate increased during the crisis period, and the bigger problems were recorded between 2009 and 
2011. Due to the crisis, parents, especially those from rural and small town disadvantaged areas, 
failed to support their children to go to school.  

 
The reasons for dropping out school are: 
 
1. Financial problems due to a caregiver (either the student or a guardian) losing their jobs, 

which adds a psychological stress to a financial predicament. According to the official statistics, 
there are around 400, 000 children that live in poverty!! According to UNICEF study, 10% of the 
school dropouts are because of the poor economic situation of the families. Many parents withdraw 
children from the school because they do not have money for food, for clothes, for school supplies, 
etc.  

2. Disengagement: often, students disengage from learning, feeling that their teachers do not 
care for the course material or understand how to connect it to real life. Students who are not 
involved with their school have a high chance of dropping out.  

3. Pregnancy: managing a healthy teen pregnancy while staying in school is extremely 
difficult. Only 53% of teen moms get their high school diploma. The high dropout trend of teen 
mothers comes down to a lack of support and child services that are offered. Additionally, these 
mothers need financial means to raise a child which can be difficult while going to school.  

4. Negative role modeling If a child abandons school, his/her future is in danger; as an adult, 
they will not have the opportunity to find a proper job, to have an income and when he/she will 
became a parent will not be able to take care of their children. In this way it is a vicious circle. 
 

Another possible explanation for Romania’s increasing rate is the disbandment of the arts and 
crafts school. The young students who would have liked to train for a job were sent to theoretical 
high schools, which they later abandoned for not being able to cope with the demands of this type 
of education. After these schools were closed down, the school dropout rate in the country grew 
from 2.2% to 3.8% from 2009 to 2011. The rate increased again in the 2014-2015 school year to 
reach 3.75. 

 
The school dropout rate increased during the crisis period, and the bigger problems were 

recorded between 2009 and 2011. Due to the crisis, parents, especially those from rural and small 
town disadvantaged areas, failed to support their children to go to school.  

 
Society has to get involved in the problem with school dropout rate, teachers have to guide 
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students and help those with bad academic achievements, parents have to get involved with 
education process and draw teacher’s attention to the problems of a student. Everyone has a right to 
education; therefore everyone has to get it.  
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PREVENIREA   ABANDONULUI   ŞCOLAR 

 
Prof. înv. primar Bărboi Alina 

Şcoala gimnazială „Gheorghe Popovici" Lozna, judeţul Botoşani 
 

 
Abandonul şcolar reprezintă forma extremă a absenteismului. 
Atunci când statul controlează frecventarea şcolii, abandonurile, înaintea termenului legal al 

şcolarităţii obligatorii sunt relativ rare, fiind adesea deghizate în absenteism intens. 
După unii autori, abandonul şcolar este privit ca o retragere conştientă a elevului din sistemul 

social şcolar, ca urmare a pierderii interesului sau motivaţiei pentru invăţare şi a angajării în 
activităţti exterioare invăţării sau ca urmare a lipsei de resurse economice pentru continuarea 
şcolarizării. 

Pentru a combate fenomenul este necesară, în primul rând, înţelegerea cauzelor. Pe lângă cele 
de ordin social (situaţia economică, modelul oferit de părinţi si dezorganizarea familiei, lipsa unui 
loc de muncă) şi de ordin psihologic (motivaţia scăzută, lipsa de interes, anxietatea, pasivitatea), 
cauzele psihopedagogice joacă un rol extrem de important. Acestea din urmă pot fi transformate în 
oportunităţi de dezvoltare si de îmbunătăţire a sistemului actual de învaţământ. 

E drept că abandonul şcolar a devenit o problemă la nivel european, întreaga Uniune 
confruntându-se cu părăsirea timpurie a şcolii. Cauzele sunt dintre cele mai diverse. Printre ele se 
numără lipsa de atractivitate faţă de ceea ce se numeşte învăţământ tradiţional. Tinerii vor altceva 
şi, în general, vor să sară peste anumite etape, considerând că se pot realiza mai repede fără studii. 
Şi în UE, printre cauzele principale se numără sărăcia, lipsa de educaţie a mediului în care cresc şi 
se dezvoltă copiii, dar şi anumite cutume ale unor minorităţi etnice sau de orice alt tip. Acestea 
sunt doar câteva dintre motivele care stau la baza îndepărtării de şcoală. 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie 
la implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăța și a fi, 
iar dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem 
vorbi de o experiență pozitivă pentru elevi. 

Cauzele sunt diverse, printre ele aflandu-se mediul familial precar, situatia economica, dar si 
metodele invechite de predare, care nu stimuleaza si nu motiveaza elevii sa isi finalizeze studiile. 

Date fiind cauzele prezentate mai sus, este necesară aplicarea unei metodologii diferite faţă de 
cea clasică, folosită în majoritatea şcolilor. Cadrele didactice trebuie să se concentreze mai puţin 
pe predarea propriu-zisă şi mai mult pe stimularea inţiativei şi participării elevilor. 

 Fiecare copil este unic.  Fiecare copil are un talent, o valoare. De aceea trebuie ajutat sa-și 
descopere acea abilitate și să fie sprijinit să o dezvolte în paralel cu educația de bază. 

Prevenirea părăsirii  școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai pentru a 
combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării copilului, dar și 
pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a dezavantajului 
între generații.  

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplcă şi 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai 
provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 
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Iata ce solutii trebuie sa fie aplicate pentru a remedia situatia de abandon şcolar: 
 
1. Intelegerea cauzelor principale 
2. Implementarea unei metodologii centrate pe elev: 
-  apelarea la stiluri diferite de invatare; 
- încurajarea elevilor de a pune teoria in practica; 
- lecţii interactive; 
3. Incurajarea elevilor spre implicare 

 
Acestea fiind spuse, problema acuta a abandonului şcolar in România ar putea fi diminuată 

semnificativ, prin aplicarea metodelor actuale de invăţare şi prin plasarea accentului pe elev şi pe 
potenţialul său. 

 

 
 Creţu, E., (1999), Probleme de adaptare şcolară, Editura ALL EDUCAŢIONAL, Bucureşti 
 Enache, R., (2009), Factori ce contribuie la eşecul şi abandonul şcolar. Prevenţie şi 

intervenţie, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-
context, concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti 

 Cosmovici, A., Iacob, L., (1998), Psihologie Şcolară, Editura POLIROM, Iaşi 
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ŞANSE EGALE ŞI PENTRU COPIII RROMI  
ÎN VEDEREA PREVENIRII ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

BĂRCAN FLORINA 
 Şcoala Gimnazială Dimitrie Cantemir Oradea 

 
 
În Constituţia României, cât şi în Legea Învăţământului, se stipulează că învăţământul şi 

educaţia sunt prioritare în ţara noastră. La educaţie au drept, în mod egal, toţi copiii, indiferent de 
etnie, rasă sau sex. 

Trebuie să recunoaştem însă, că, în ţara noastră, noi dascălii ne confruntăm cu un fenomen 
regretabil şi cronic şi anume participarea la educaţie a copiilor de vârstă şcolară şi preşcolară, care 
provin din familii de etnie rromă.Cauzele fenomenului cu care ne confruntăm, mai ales în ultimii 
ani, sunt multiple,  dar şi complexe, şi nu putem să ignorăm o determinare  istorică a acestora. 
Privind cu foarte mare atenţie evoluţia comunităţilor de rromi în spaţiul european, în general, dar şi 
în cel românesc, în special, observăm că această evoluţie a fost pigmentată de-a lungul veacurilor de 
fenomene de respingere şi de discriminare.Aceste fenomene nu au permis o dezvoltare integratoare 
a rromilor în teritoriile naţionale. Astfel s-a lansat şi un proiect de cercetare a fenomenului de 
participare la educaţie a copiilor familiilor de etnie rromă. S-a făcut şi un studiu intitulat 
„Participarea la educaţie a copiilor rromi. Probleme, soluţii, actori”, studiu ce constituie o premieră 
în cercetarea în chestiunea  rromilor  în România din mai multe perspective.  

În urma cercetărilor anterioare, dar şi ale acestui studiu, concluziile desprinse nu au constituit o 
surpriză, ci o confirmare ştiinţifică a unor ipoteze empirice vehiculate deja de mai mulţi cercetători. 
Acea stare precară a unităţilor de învăţământ cu populaţie de vârstă şcolară  preponderent rromă, 
precaritatea ori cvasiinexistenţa dotărilor materiale, acea inadvertenţă între rata generală de abandon 
şcolar şi rata abandonului şcolar în cazul copiilor de etnie rromă, calitatea procesului educaţional şi 
altele sunt atent analizate şi motivate cu rigoarea metodei de cercetare.Nivelul scăzut de educaţie, 
analfabetismul, lipsa de calificare, starea de sănătate de cele mai multe ori precară, sărăcia au 
afectat şi încă afectează o mare parte a acestei etnii. 

Din punctul de vedere al cadrului didactic care a lucrat şi lucrează la clasă şi cu elevi ce provin 
din familii de etnie rromă, consider că ameliorarea condiţiilor şi factorilor social-familiali se poate 
realiza dacă: 

o se acordă sprijin material şi financiar copiilor rromi şi familiilor acestora, 
o între şcoală şi familie va fi colaborare în scopul stimulării interesului acesteia ,al copiilor 

pentru învăţătură şi educaţie,  
o între şcoală şi instituţiile şi autorităţile locale există relaţii de parteneriat, 
o se aplică sancţiuni familiilor. 

  Pentru aceasta, cadrele didactice, ajutate de autorităţile locale,pot contribui la: 
o creşterea gradului de cuprindere a copiilor şi tinerilor rromi în toate  nivelurile de 

învăţământ, începând cu educaţia preşcolară,  pentru a preveni dificultăţile de adaptare şcolară, 
inclusiv a celor de necunoaştere a limbii române. 

o ameliorarea calităţii resurselor umane ale învăţământului în scopul creării unui mediu 
educaţional stimulativ pentru copiii rromi 

o deschiderea şcolii către comunitate şi diversificarea unor proiecte şi atragerea părinţilor 
rromi la activităţile şcolii. 

o elaborarea unui sistem naţional de monitorizare a participării şcolare a copiilor şi tinerilor 
rromi în scopul fundamentării măsurilor de ameliorare. 

213



    Dacă se va ţine cont de cele arătate mai sus şi de multe altele, într-un viitor nu prea 
îndepărtat, cu siguranţă că etnia  rromă va avea o rată de abandon școlar tot mai scăzută. 
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Prevenirea abandonului școlar 

 

Prof. Bătrînuț Lenuța                                                                  
Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări ”Caius Iacob”Arad 

 

Abandonul  școlar reprezintă o problemă a societății noastre, dar și a învățământului care 
implică mai mulți factori : școală, familie, părinți, instituții de plasament etc. 

 
Indiferent  din ce perspectivă am privi lucrurile, fie ea economică, fie socială cauzele care duc la 

abandon școlar sunt multiple.Unele dintre acestea ar fi: 
 Cele care țin de familie determinate de condițiile de trai : sărăcia, părinți care nu mai reușesc 

să comunice cu copii, părinți plecați în  străinătate, copii crescuți de bunici, familii monoparentale, 
dar din păcate și stilul parental neglijent. 

 Cele care țin de contextul școlar  : conflicte cu colegii, presiunea grupului, copii  care 
locuiesc în zone izolate, fără drum de acces, extrem de greu accesibile și care nu reușesc să ajungă 
la ore. Anturajul – de la vârste foarte fragede copii pot cădea, din motive diverse (ex: dorința de a 
ieși în evidență etc.) în capcana anturajului și ajung  chiar  să renunțe la educație.  

Printre măsurile de prevenire a abandonului școlar/soluții  de rezolvare a eșecului școlar, se 
numără  următoarele : 

 Implicarea tinerilor cu risc de abandon în activități de voluntariat; 

 Cooperarea cu părinții sau cu tutorele legal; 

 Consiliere psihopedagogică după un progrm care să îi permită să participe și la ore; 

 Ședințe de consiliere  comune părinți-elevi pentru a rezolva neînțelegerile din familie, 
măsuri concrete de a rezolva conflictele; 

 Participarea la activității sportive (înscrierea la un club sportiv); 

 Recompensarea și încurajarea performanțelor.Prin(diplome, aprecieri verbale, evidențiera în 
fața clasei); 

  Aplicarea  unor chestionare  și  desfășurarea unor activități care să ducă la  creșterea stimei 
de sine : ”Cum mă văd eu, cum mă definesc ceilalţi ; Surse de stres școlar-fișă. 

 

Un om educat are posibilitatea de a se descurca mult mai ușor în viață. Un rol esențial le revine 
părinților, deoarece sprijinul și motivarea pentru învățare se imprimă în  familie.În cazul în care 
familia nu îi susține, școala recurge la toate măsurile posibile pentru  a-i ajuta.Alt factor care 
contribuie  la diminuarea abandonului școlar este voința elevilor, dorința și conștientizarea scopului 
educației și rolul ei în viața lor. 

 

Bibliografie: 
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Abandonul școlar 

 
 

Prof. înv. preșc. Băzăvan Larisa Ionela 
Școala Gimnazială numărul 1 Țicleni, jud. Gorj 

 
 
Abandonul școlar reprezintă una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea 

noastră. Doi din zece elevi renunță la școală până la vârsta de 18 ani, suficient cât să pună România 
în fruntea clasamentului UE în ceea ce privește abandonul școlar. 

Dupa cum era de așteptat, cei mai mulți elevi provin din familiile sărace din mediul rural, unde 
rata de părăsire timpurie a școlii este de 26,6%. Cu toate că în municipii, rata de abandon școlar este 
6,2%, in orașele mici si suburbii aceasta ajunge chiar și până la 17,4%. 

Din păcate, ideea de a părăsi școala nu mai șochează pe nimeni, comunitatea fiind obișnuită cu 
acest fenomen. Motivele pentru care acesta a luat o asemenea amploare sunt numeroase și includ, 
printre altele, o percepție eronată asupra educației care și-a pierdut treptat din autoritate si valoare. 
Elevii nu mai consideră că școala îi ajută să se angajeze sau că este importantă în ierarhii. 

Cei mai mulți elevi care abandonează școala sunt cei care s-au făcut deja remarcati prin 
dificultati de comportament, absenteism sau prin sancționari în rânduri repetate în școală. Aceștia 
provin majoritar din familiile defavorizate, acolo unde nevoia de hrană este mai importantă decat 
nevoia de știință, și unde nu sunt bani pentru manuale școlare si rechizite, mai ales daca familia are 
mai mulți copii.  

Apartenența la o familie dezorganizată, lipsa de educație a părinților, neglijența acestora, lipsa 
unui loc de muncă sau consumul excesiv de alcool sunt dificultăți din familie cu impact important 
asupra parcursului școlar al unui copil,  Copiii proveniți din astfel de medii tind să urmeze modelele 
oferite de părinți și concepțiile acestora, conform cărora educația nu este o prioritate iar 
frecventarea școlii nu sporește șansele unui viitor mai bun. 

Sărăcia este o altă cauză pentru abandonul școlar. Acest factor acționează în două sensuri: fie 
copiii nu se pot prezenta la școala din cauza neputinței părinților de a le cumpăra haine, rechizite 
sau pentru a plăti transportul, fie sunt nevoiți să contribuie la întreținerea familiei, ceea ce nu le mai 
permite să aloce timp învățăturii. 

În cazul familiilor cu mulți copii, adeseori frații mai mari sunt nevoiți să aibă grijă de cei mai 
mici sau să se ocupe de gospodărie, în timp ce parinții muncesc. Fetele sunt cele care renunță mai 
des la școală din acest motiv. 

O  cauză a abandonului școlar întâlnită mai ales în rândul copiilor rromi este faptul că aceștia nu 
stăpânesc foarte bine limba română. Atunci când copiii sunt înscriși în sistemul 
de învășământ direct în clasa a I-a, ei întâmpină dificultăți majore de adaptare la viața școlară și, 
adeseori, părăsesc timpuriu sistemul de învătământ, odată ce au învățat să scrie și să citească. 

O situație aparte  o reprezintă copiii cu cerințe educative speciale, pentru care fie nu există în 
școală resursele materiale sau umane necesare educarii lor, fie parinții nu doresc obținerea unui 
certificat medical care să ateste faptul ca aceștia au cerințe educative speciale, considerându-l 
stigmatizant si, astfel, nu exista condițiile formale pentru adaptarea curriculum-ului sau pentru 
crearea serviciilor de care ar avea nevoie acesti copii. 

Alte cauze ale abandonului școlar identificate sunt lipsa comunicării dintre parinți și cadrele 
didactice sau dintre părinți și copii, plecarea părinților în străinătate și lăsarea copiilor în grija unor 
persoane cu mai puțină autoritate (bunici sau vecini) sau influența negativă a anturajului tinerilor. 
    Pe de alta parte, nici cei care rămân în sistemul de învățământ nu o duc prea strălucit dacă e să 
luăm în considerare rata de promovabilitate la BAC, cea mai recentă fiind 67,7%. 

E drept ca in 2019 Ministerul Educației propune ca Examenul de Bacalaureat și Evaluarea 
Națională să conțină și întrebări grilă, întrebări de tipul adevărat sau fals și întrebări cu alegere 
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duală, evaluări care ar simplifica corectarea și ar crește rata de promovabilitate. 
Totuși, nu putem să nu ne întrebăm cât de oportună este, de fapt, examinarea tip grilă în 

condițiile în care 42% dintre elevi, deși știu să citească, nu înțeleg ceea ce citesc. 
Vorbim evident despre analfabetismul funcțional, un alt record pe care România îl deține în 

Uniunea Europeană. Ce înseamnă asta, pe termen lung? Viitori adulți care nu vor pricepe noțiuni de 
bază sau care nu vor înțelege actele pe care le semnează. 

Și în timp ce alte state din Uniunea Europeană alocă chiar și 8% din PIB educației, România 
investește numai 3,4 procente, bani insuficienți pentru a acoperi nevoile elevilor si ale profesorilor. 
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CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Autor: Belciug-Călina Mihaela-Loredana 
CJRAE Timiș - Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timișoara și 

Școala Gimnazială nr. 13 Timișoara 
 
 
Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent 

de nivelul la care s-a ajuns. Rata abandonului şcolar se stabileşte ca raport între numărul elevilor 
înscrişi şi numărul absolvenţilor.  

În 2018, România a înregistrat 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 (24,6%), potrivit unui comunicat publicat de Eurostat. 

În clasamentul abandonului școlar, țara noastră este precedată de Spania (17,9%) şi Malta 
(17,5%). La polul opus, un nivel scăzut al abandonului școlar timpuriu se înregistrează în Croaţia 
(3,3%), Slovenia (4,2%), Lituania (4,6%) și Grecia (4,7%), arată Biroul de statistică al UE Eurostat. 

Elevii ai căror părinți au peste 14 ani de studiu au o rată de abandon nesemnificativă. 
Abandonul școlar crește, însă, și de 10 ori în rândul elevilor ai căror părinți au doar 5 ani de studiu, 
de exemplu. Asta arată datele unui raport de cercetare făcut de Agenția Română de Asigurare a 
Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). 

Datele arată că 3,6% dintre elevii cu părinți care au 5 ani de școală au abandonat cursurile. 
Pentru cei cu părinți care au studiat 6 ani, rata de abandon coboară la 3%. Un punct procentual 
scade rata de abandon acolo unde părinții au 7 ani de școală. Un alt salt de un punct este făcut de 
elevii cu părinți școliți timp de 10 ani. Potrivit metodologiei, studiul a fost realizat pe 6,727 de 
unități de învățământ din 2,352 de localități diferite aflate pe teritoriul României. Datele agregate 
sunt cele de la nivelul anului școlar 2013-2014, studiul fiind publicat pe pagina ARACIP în 
februarie 2018. 

Rata cea mai mare de abandon şcolar se află în regiunea de nord-est (23,6%), respectiv sud-est 
(22,4%). Cel puţin aşa relevă datele transmise de Monitorul Social, care arată că în Bucureşti 
abandonul şcolar este cel mai mic, și anume – 5,5%. 

 Concret, datele de la Monitorul Social arată că abandonul şcolar este de: 23,6% în regiunea de 
nord-est, 22,4% în regiunea de sud-est, 21,1% în regiunea central, 18,8% în sud, 17,6% în sud-vest, 
16,3% în nord-vest, 11,3% în vest, 5,5% în Bucureşti Aceeaşi sursă precizează că abandonul şcolar 
este mult mai mare în mediul rural, comparativ cu urban. Mai exact, în 2017, rata abandonului 
şcolar în mediul rural a fost de 27,1%, pe când cea din urbanul mare (oraşe peste 50.000 de 
locuitori) a fost de 4,5%. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt:  
a) Cauze de ordin economic – în general, rata abandonului la nivelul şcolarităţii primare este 

mai scăzută în ţările cu un venit mare pe cap de locuitor. Copiii care trăiesc în familii sărace au 
şanse mai mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară completă.  

b) Cauze de ordin sociocultural sau religios. În această categorie se includ indicatorii de putere 
şi status social: apartenenţa la clasa socială, apartenenţa etnică, rasială, sexul, mediul urban/rural.  

c) Cauze de ordin psihologic, referitoare la reacţia fiecărui elev la apariţia insuccesului şcolar şi 
a conflictelor cu autorităţile şcolare. Etichetarea ca „elev slab” şi deprivarea de status reduc stima de 
sine a elevilor. În aceste condiţii, elevii care nu au resursele necesare pentru a se mobiliza în 
vederea depăşirii dificultăţilor vor căuta să-şi satisfacă nevoia de valorizare personală în afara şcolii.  

d) Cauze de ordin pedagogic care vizează calitatea vieţii şcolare, pertinenţa conţinuturilor în 
raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, relevanţa metodelor şi stilurilor didactice ale 
profesorilor pentru stilurile cognitive ale elevilor, deschiderea şcolii faţă de problemele comunităţii.  
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Indiferent de tipul de devianţă şcolară, elevii au o motivaţie anume pentru a alege un tip de 
comportament care contravine normelor sociale: constituie fie o formă de protest faţă de un sistem 
coercitiv, fie o dorinţă de a ieşi dintr-un tipar sau de a se apropia de indivizi care sunt devianţi, dar, 
pe de altă parte, sunt valorizaţi de grupul formal sau informal. 
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Conduita de evaziune definitivă ce constă în incetarea frecventării şcolii, părăsirea înaintea 

obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii 
reprezintă abandonul şcolar. 

Rata abandonului şcolar se stabileşte ca raport procentual între diferenţa dintre numărul elevilor 
înscrişi şi numărul absolvenţilor şi numărul elevilor înscrişi. 

Abandonul şcolar este un eşec atât al elevului la cerinţele vieţii şcolare, cât şi al şcolii la 
trebuinţele de învăţare ale elevului. 

Abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului şcolar din punct de vedere 
economic. Cu cât indicele de abandon este mai mare, cu atât sistemul şcolar este mai ineficient. 

Abandonul şcolar are o definiţie legală în relaţie cu obligaţia frecventării şcolii. 
Dreptul copiilor la educaţie fiind o datorie pentru părinţi şi tutori, statul poate lua măsuri de 

sancţionare economică sau penală împotriva celor care se nu îndeplinesc această datorie. 
Când statul cntrolează frecventarea şcolii, abandonurile înaintea termenului legal al şcolarităţii 

obligatorii sunt relativ rare. 
 
Cercetările fenomenului de abandon şcolar au fost orientate în trei direcţii principale: 
 
1. abordarea psihosocială a urmărit să demonstreze că aceia care abandonează şcoala diferă de 

cei care finalizează studiile, în ceea ce priveşte atributele sociale sau trăsăturile de personalitate. 
Studiile au investigat rolul motivaţiei, imaginii de sine, inteligenţei şi agresivităţii în decizia de a 
abandona şcoala. 

2. perspectiva interacţionistă interpretează abandonul şcolar a pe o consecinţă a interacţiunii 
dintre caracteristicile individuale ale elevilor şi cele ale mediului aducaţional, în care se include 
profesori, colegi şi variabile ale programelor educative. Abandonul este rezultatul unei interacţiuni 
personale insuficiente cu ceilalţi membri ai colectivităţii. 

3. teoria constrângerii externe arată că abandnul şcolar nu este atât un produs al sărăciei, cât un 
produs al presiunii factorilor de mediu pe care nu îi poate controla elevul. 

 
Un impact deosebit asupra menţinerii elevilor în şcoală se numără factorii de sănătate şi 

obligaţiile profesionale şi familiale. 
Complexitatea cauzalităţii abandonului şcolar face din estimarea probabilităţii de a înceta 

frecventarea şcolii de căţre unii elevi un demers extrem de dificil. 
Un stil inadecvat de conduită se asociază cu nişte rezultate şcolare slabe, această situaţie va 

afecta adaptarea şcolară a elevului într-un mod care face să crească riscul implicării sale în ciclul 
dezangajării, finalizat prin abandon. 

Analiza contextului în care se manifestă fenomenul de abandon şcolar a permis conturarea unui 
profil al elevului la mare riscul de abandon este mai mare. Astfel, potrivit cercetărilor 
Departamentului american pentru Educaţie Elementară şi Secundară, se conturează următoarele 
caracteristici ale unui asemenea elev: 

- incapacitatea de adaptare şi funcţionare în contextul grupului care formează clasa; 
- rezultate şcolare slabe, repetenţie; 
- lipsa unor obiective profesionale clare; 
- deficienţe de punctualitate, absenteism; 
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- lipsa de motivaţie; 
- stres în familie; 
- ostilitate faţă de adulţi si autorităţile şcolare; 
- dificultăţi de relaţionare cu instituţiile comunităţii şi de respectare a legilor; 
- neimplicare în activităţile şcolare formale sau informale; 
- probleme economice care pun în pericol continuarea şcolii. 
Abandonul şcolar crează condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ 

şansele autoreciclării în diferite domenii de activitate.  
Orice afirmaţie cu caracter general despre consecinţele sociale, profesionale, juridice, familiale 

ale abandonului şcolar nu are o valoare de adevăr absolut ci pretinde o interpretare ajustată la 
contextul social. 
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Educatia ar fi cu mult mai eficientă dacă obiectivul său ar fi să se asigure că la părăsirea şcolii, 

fiecare fată sau băiat ar sti cât de mult nu ştiu şi ar fi pătrunsi toată viaţa de dorinta de a cunoaste ce 
încă nu au aflat. - William Haley 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. Privitor la această temă, 
Abandonul şcolar. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin strategii incluzive, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

Absenteismul scolar poate fi definit ca o problemă socială explicată din ce in ce mai des drept o 
caracteristica socio-culturala a mediului din care provine elevul. Este prezent mai frecvent în mediul 
urban, în cadrul familiilor sărace. Absenteismul mai poate fi înţeles şi ca un tip de conduită 
evazionistă stabilă permanentă ce reflectă o atitudine lipsită de respect, interes, motivaţie şi 
încredere în educaţia şcolară.  

Absenteismul este folosit de elevi ca o formă de agresiune pasivă împotriva şcolii, fără a le mai 
fi frica de posibilele pedepse ce ar surveni atât din partea conducerii instituţiei, cât şi a părinţilor. 
Absenteismul este primul factor asociat în mod direct cu abandonul scolar. In general, cei care 
ajung sa abandoneze scoala sunt elevii care invata la scoli profesionale. Spre exemplu, din cei 
192.963 de elevi bucuresteni, 3.225 au avut note sub 7 la purtare din cauza absentelor in anul scolar 
2018-2019, potrivit unui raport al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB). Din 
acelasi total, 282 au abandonat scoala, iar 2.464 au ramas repetenti, in mare parte si din cauza 
absentelor. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de 
siguranță și de apartenență la grup. Orice dezechilibru al stării emoționale a copilului îl 
dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să depună un efort semnificativ în ceea ce 
privește activitățile școlare. Un copil care resimte un disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional 
poate manifesta, la un moment dat, tendința de a abandona școala.  

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: îi lipsește motivația şcolară, are 
dificultăți de învățare, are o rată a absenteismului mare, are rezultate școlare slabe, are imagine de 
sine scăzută, este izolat față de colegi, îi lipsesc achizițiile în zona autocunoaşterii, este incapabil să 
se adapteze la mediul şcolar, are o lipsă reală a unui suport şcolar, manifestă dezechilibru emoțional 
survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui control parental, stare de sănătate 
precară, manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 
vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise), provine din medii sociale sărace, 
lipsa unui model educațional din familie iar lista poate continua. UNICEF evalueaza in prezent 
situatia abandonului scolar pentru a evalua judetele cu cele mai mari rate de abandon scolar. 
Cresterea ratei de abandon poate fi determinata si de criza economica actuala, iar deocamdata 
analizele obtinute de UNICEF pe baza sistemului de monitorizare sentinela a impactului crizei 
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economice arata o crestere de 10% a absenteismului scolar. Prognoza privind impactul crizei 
economice estimeaza o crestere a populatiei afectata de saracie, lucru care va conduce indubitabil la 
cresterea fenomenului de abandon scolar. Daca inainte de 1989 rata abandonului scolar era foarte 
scazuta, imediat dupa schimbarea regimului si trecerea la democratie s-a constat ca elevii tind tot 
mai mult sa paraseasca bancile scolii. Ei au fost incurajati si de atitudinea parintilor pentru care 
“cartea nu mai reprezinta o prioritate”, nici garantia asigurarii unui loc de munca. Mai mult, 
emigrarea fortei de munca ii afecteaza tot mai tare pe elevi, care fie ca-si urmeaza parintii, fie sunt 
lasati unor rude sau cunostinte apropiate care se ocupa doar superficial de situatia scolara a copiilor. 
Printre actiunile ce pot fi intreprinse pentru reducerea ratei de abandon in tara noastra: integrarea 
elevilor cu risc de renuntare la educatie si mentinerea acestora in sistemul scolar, cresterea 
responsabilizarii cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflati in abandon, monitorizarea starii 
sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor si identificarea periodica a modificarilor in ceea ce 
priveste factorii de abandon scolar. 

Un alt aspect important in inlaturarea esecului scolar il reprezinta crearea unor situatii speciale 
de succes pentru elevii cu dificultati scolare,deoarece succesele si recompensele dezvolta initiativele 
elevului si sporesc increderea acestuia in propriile posibilitati.Pentru aceasta profesorul trebuie sa 
stie sa dozeze in asa fel dificultatile sarcinilor propuse elevilor,incat acestia sa fie dispusi sa le 
abordeze fara teama si cu sanse reale de reusita. Succesul scolar are o pronuntata dimensiune 
intelectuala si motivationala,el neputand fi obtinut de un elev care nu si-a dezvoltat judecata 
critica,nu si-a format deprinderi de lectura personala si care nu are curiozitatea de a cerceta,de a afla 
lucruri sau explicatii noi. Un elev pasiv, dezinteresat sau neobisnuit sa gandeasca si sa discute logic 
nu dispune in fond,de acele premise psihologice care alcatuiesc substanta activitatii intelectuale de 
invatare. 

O mare parte dintre elevii cu insucces scolar au ajuns in aceasta situatie datorita suprasolicitarii 
capacitatilor psiho-nervoase. Fenomenul suprasolicitarii este periculos deoarece genereaza stari 
subiective penibile,specifice oboselii cronice. Pentru astfel de situatii sunt necesare masuri de igiena 
a muncii intelectuale si de protectie afectiva generala a elevului. Acesta va fi ajutat sa-si organizeze 
cat mai bine timpul zilnic de lucru,acordand atentie ritmurilor individuale de munca intelectuala si 
necesitatii  de a alterna activitatile abstracte cu cele reactive,pentru a crea astfel conditiile necesare 
realizarii unor fenomene compensatorii la nivelul activitatii corticale. 

Toate activitatile pe care le putem face pentru a preveni si combate abandonul scolar trebuie 
sustinute social de institutiile statului. Abandonul scolar trebuie sustinut social de institutiile statului 
care ar trebui sa se concentreze pe eliminare principalului factor al abandonului scolar si anume: 
sărăcia. Acesti copii sunt condamnati la sărăcie si nestiinta pentru ca insăsi societatea este cea care 
nu ofera prea multe sanse! 
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https://www.academia.edu/29454591/Metode_practice_de_combatere_a_abandonului_scolar 
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ABANDONUL ȘCOLAR-CAUZE ȘI CONSECINȚE 

 

Beldie Tanta Simona 

 

Abandonul școlar înseamnă încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului  de educație 
înainte ca elevul/tânărul să obțină un nivel de calificare sau pregătire profesională. Rata 
abandonului școlar reflectă nivelul de eficiență al sistemului școlar, deci cu cât rata abandonului 
școlar este mai mare, cu atât sistemul de educație este mai ineficient. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple: de la cele de ordin economic, socio-cultural sau 
religios, la cele psihologice și pedagogice. Studiile și statisticile arată că în țările cu un venit mic pe 
cap de locuitor, rata abandonului școlar este mult mai ridicată; aproximativ 40% din elevii înscriși 
în învățământul primar abandonează școala înainte de terminarea acestui ciclu de învățământ.  

Dacă ne referim la cauzele de natură socio-culturală ori religioasă sunt multe de spus pentru că 
variabilele sunt multiple: apartenența la clasa socială, apartenența etnică, rasială, sexul, apartenența 
la comunități de tip rural/urban. Este binecunoscut faptul că elevii care provin din familii sărace tind 
să abandoneze școala mult mai ușor fie pentru că se angajează ca să obțină venituri, fie pentru că nu 
există în familie o educație în acest sens, părinții devalorizând școala.   

În ce privește variabila sex, indiferent care ar fi veniturile familiei, rata abandonului școlar la 
fete este semnificativ mai mare: dacă într-un mediu de proveniență sărac, fetele abandonează 
timpuriu școala deoarece realizează activități casnice, își îngrijesc frații mai mici sau lucrează 
pentru a aduce venituri în familie, în societățile dezvoltate, rata ridicată de abandon în rândul fetelor 
se explică prin aceea că acestea trec printr-o serie de schimbări caracteristice pubertății( atracția 
pentru sexul opus, anturajul ori căsătorii precoce). 

Dacă ne raportăm la variabila tipul de comunitate rural/urban, se constată  o rată mai mare a 
abandonului şcolar în mediul rural, ceea ce se explică prin: distanța mare domiciliu-şcoală, dublată 
de conditii inadecvate de transport, lipsa de flexibilitate a orarelor şi structurii anului şcolar, care nu 
ţin cont de calendarul lucrărilor agricole, precum şi lipsa de optiuni educative în cadrul şcolii.  

 
Cauzele de ordin psihologic sunt foarte cunoscute și contribuie major la creșterea abandonului 

școlar. Un elev care nu se integrează bine în colectiv, care este etichetat ca un elev slab, care a 
rămas repetent/corigent, se simte izolat, demoralizat, nu mai are încredere în el și abandonează 
școala.  

Nu trebuie să uităm nici de cauzele pedagogice. O ofertă educațională care nu răspunde nevoilor 
elevilor ajutându-i să se insereze pe piața muncii, metodele de predare care nu atrag elevii, ci 
dimpotrivă îi îndepărtează de școală, relația ineficientă școală-familie sunt cauze pedagogice care 
contribuie alături de celelalte la sporirea abandonului școlar. 

Abandonul școlar este un fenomen grav cu care se confruntă societatea contemporană, iar 
efectele sale  sunt numeroase și pe termen lung. Un elev care nu mai merge la școală nu obține o 
calificare, drept urmare nu se va putea angaja, nu își va putea întemeia o familie, nu se va integra 
corespunzător în societate, deci nu va deveni un cetățean cu o anumită conduită civică și morală. 

   
 

224



 
EDUCAȚIA E ȘANSA TA! „NU" ABANDONULUI ȘCOLAR! 

 
 

Înv. Bendrea Ana 
 
 
Fiecare copil are dreptul la educație. Din păcate, în realitate nu se întâmplă așa. Există copii 

care, din anumite motive ajung la abandon școlar sau la părăsirea timpurie a sistemului de 
educație. 

 
Abandonul școlar constă în decizia de a întrerupe parcursul școlar înainte de finalizarea unui 

anumit nivel de învățământ iar, părăsirea timpurie a sistemului de educație se referă la întreruperea 
școlii înainte de a finaliza învățământul obligatoriu și de a obține o diplomă. 

 
La nivelul sistemului românesc de învățământ, elevii sunt declarați în abandon școlar și scoși 

din evidențele școlare după trei ani de la renunțarea la frecventarea studiilor. 
 
Există trei paradigme explicative ale fenomenului de abandon școlar : 
 
1. Paradigma psihosocială care consideră că persoanele care abandonează școala diferă de cele 

care își finalizează studiile în ceea ce privește unul sau mai multe atribute psihosociale sau trăsături 
de personalitate precum : motivația, inteligența, imaginea de sine, agresivitatea. 

 
2. Paradigma interacționistă care interpretează abandonul școlar ca pe o consecință a 

interacțiunii dintre caracteristicile individuale ale elevilor și cele ale mediului educațional, în care 
include actorii sociali precum colegii, profesorii, părinții. 

 
3. Paradigma constrângerii externe care afirmă că abandonul școlar nu este atât un produs al 

sărăciei, cât un produs al presiunii unor factori de mediu pe care individul nu-l poate controla 
precum starea de sănătate sau obligațiile familiale și profesionale. 

 
Dintre factorii principali care favorizează abandonul școlar putem aminti : 
 
- dificultățile materiale ale familiei, mai ales în familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de 

resurse, care au probleme în a asigura cele necesare copilului și care uneori au nevoie de forță de 
muncă ( fie la câmp, fie în gospodărie) 

 
- divorțul, alcoolismul, violența în familie sunt semne ce preced adesea decizia de 

abandon școlar 
 
- modelul educațional oferit de părinți și frați mai mari, care nu au urmat nici ei o școală, 

constituie un alt factor de ordin social care influențează părăsirea timpurie a școlii. Copiii care 
provin din aceste medii tind să urmeze modelele oferite de părinți și concepțiile acestora, conform 
cărora, educația nu este o prioritate, iar frecventarea școlii nu sporește șansele unui viitor mai bun. 

 
Prevenirea abandonului școlar sau a părăsirii timpurii a școlii trebuie să fie o prioritate a 

sistemului de educație cu atât mai mult cu cât factorii determinanți se multiplică și se diversifică.  
 
Această prevenire constă în ansamblul de măsuri în domeniul educației privind condițiile 

socio-economice, utilizarea timpului liber, facilitarea comunicării, modelarea 
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comportamentului, ameliorarea condițiilor de mediu, măsuri luate în scopul diminuării factorilor 
de risc și a întăririi factorilor de protectie. 

 
Măsurile pe care le putem lua noi dascălii, pentru prevenirea abandonului școlar sunt: 
 
- monitorizarea absențelor 
 
- demersuri de contactare a familiei 
 
- întâlniri cu părinții 
 
- vizite la domiciliul copilului 
 
- consolidarea copilului și a părinților 
 
- discuții cu reprezentanții locali și cu asistentul social de la primărie 
 
- strategii de abordare diferențiată în procesul de predare 
 
- stimularea motivației și interesului pentru învățătoare 
 
- implicarea elevilor în activități extracuriculare 
 
- intervenție specializată prin mediatori școlari 
 
- acordarea de sprijin financiar 
 
Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă pentru a 

combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării copilului. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
 
 

Prof. înv. primar: Benea Georgeta 
Şcoala Gimnazială nr. 2 Săbolciu, Bihor 

 
 
 
Educaţie adevărată ia naştere în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi şcoală.Aşadar ea 

se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului.   
Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 

şcolar. Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor.  

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare.În mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ 
şi din cauza ,,lipsei hranei sau ămbrăcămintei necesare’’. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea 
condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, 
abandonând şcoala.Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea 
populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate prin cantitatea de învăţătură 
înglobată în ele. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism 
şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului primar, cadrul didactic  are de asemenea un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor pe care îi îndrumă. Comunicarea copilului cu învăţătorul fiind 
extrem de importantă, atât comunicarea verbală şi cea non-verbală. Un alt element în combaterea 
abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi 
posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în clasă fiecare poate avea un 
loc, un rol şi o valoare. Prin urmare,trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este 
unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Educaţia este elementul esenţial al vieţii,cartea de căpătâi a oricărei persoane. 
Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină 
o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 
 
Bibliografie: 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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ABANDONUL  ȘCOLAR                                                               
Cauze și modalități de prevenire 

 

 

Benedek Gyongyver 

 

 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană.   

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează 
posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă 
deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică 
prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură 
a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate 
prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu 
centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, 
dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este 
menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte 
iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. 
E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea 
condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, 
abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor –Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de 
permisivfactori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 
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 Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să 
fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de 
la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 
un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de 
vârstă. Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul “a doua şansă” este 
frecventat de tineri de peste 20 de ani. Aceste programe ar trebui să aibă clase speciale pe grupă de 
vârstă (12 – 16 ani) pentru care este dificil să se integreze în grupe cu tineri care au peste 20 de ani. 

 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei. Când 
elevii repetă un an de mai multe ori deoarece nu au trecut clasa la două sau trei materii (de regulă 
aceleaşi) ar trebui luate în cosiderare notele de trecere de la celelalte materii. De asemenea, 
competenţele profesionale dobândite de cei care abandonează şcoala ar trebui recunoscute oficial. 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 
activităţi de timp liber. 

 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

 Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

 Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în 
comunităţile cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt 
frecvente. 

 Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 

 Motivarea prin premiere a cadrelor didactice. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în școală  fiecare elev  poate avea un loc, un 
statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o face 
învățătorul/profesorul se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor.Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de 
fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate 
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din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare 
participării școlare expune copiii riscului de abandon școlar.   

Legea prevede gratuitatea învățământului public, realitatea ne arată că părinții trebuie să facă 
față unor cheltuieli strâns legate de școlarizarea copiilor lor. Fie că este vorba de uniformă, manuale 
alternative, rechizite, fondul clasei și cel al școlii, transportul spre și dinspre școală sau meditații, 
costurile „ascunse” ale învățământului reprezintă obstacole greu de depășit în calea dreptului la 
educație al tuturor copiilor, dar mai ales al celor din familii sărace. De asemenea, riscul părăsirii 
școlii crește și în cazul copiilor ai căror părinți, cu un nivel redus de educație, nu pot să îi sprijine pe 
copii în efectuarea temelor. 

Avem diferite programe: acțiuni de curățare a școlii, competiții artistice. La Program  ”Școala 
după școala” pentru copiii din grupurile dezavantajate, am activitate de voluntariat la Fundația 
Francisc, filiala Dealu, 1 ore/săptămână. În fiecare an în timpul verii este organizată-Tabără Biblică, 
lucrez ca voluntar. Activități extracuriculare: Cântare la fluier, 2 ore/săptămână;  Calculatorul în 
lumea noastră, 1ore/ săptămână. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Profesor învățământ primar, Benga Ionela 

 
  
O educaţie adevărată se fundamentează în familie și este continuată în grădiniţă şi şcoală prin 

intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. O bună 
intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate 
constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar. 

Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent 
de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut 
remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în 
repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor 
terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o 
grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul școlar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. Școala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât părinții, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă 
de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

  

Unele dintre cauzele abandonului școlar sunt: 
 

· climatul familial - are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Dezorganizarea vieții de 
familie, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 
educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a 
acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

· factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize economice, sociale şi morale,  absența 
unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de 
mediul educațional şi a abandonului şcolar. 

· factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, absenteism, 
repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala au  un rol important în apariția fenomenului 
de abandon şcolar. 

· anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială. Anturajul negativ îl poate 
determina pe elev să ajungă  în situația de abandon școlar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
· identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi; 
· implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
· creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Un rol decisiv în conștientizarea importanței pe care școala o deține în viața unui individ și în 
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prevenirea abandonului școlar revine familiei, cadrelor didactice, comunității locale dar și a unei 
strânse legături de colaborare între acestea. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are 
valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai 
bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat 
în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. Abandonul şcolar reprezintă un 
motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii 
familiei. 
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Cauze și modalități de prevenire a  abandonului școlar 

 
 

Beuca Maria Gabriela 
Liceul Tehnologic Ruscova, Maramureș 

 
 
Abandonul școlar a fost și continuă să fie una dintre cele mai serioase și mai grave probleme cu 

care sistemul educațional românesc se confruntă. 
Se consideră că un elev este în situaţia de abandon şcolar dacă nu frecventează cursurile de zi 

ale unei clase din învăţământul obligatoriu, dacă iese din sistemul educativ înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete. 

Abandonul școlar influențează viitorul individului. Pe termen mediu și lung, abandonul școlar 
contribuie într-o foarte mare masură la inadaptarea în societate. Copiii care ajung să abandoneze 
școala ajung să fie excluși din societate și de pe piața muncii pentru că nu pot face față cerințelor 
angajatorilor.  

Rata abandonului şcolar este ridicată la ciclul profesional şi postliceal. Majoritatea elevilor 
înscrişi la ciclul profesional provin din mediul rural. Rata mai mare a abandonului şcolar în mediul 
rural se explică  prin lipsa de flexibilitate a orarelor şi structura anului şcolar, care nu ţine cont de 
calendarul lucrărilor agricole, precum şi lipsa de opţiuni educative în cadrul şcolii. 

Problemele în familie, apartenența la o familie dezorganizată, lipsa de educație a parinților, 
neglijența acestora, lipsa unui loc de muncă, violența din familie sau consumul de alcool au impact 
important asupra parcursului școlar al unui copil. Copiii proveniți din astfel de medii tind să urmeze 
modelele oferite de parinți și concepțiile acestora, conform cărora educația nu este o prioritate. 

 Distanţa mare domiciliu-şcoală, lipsa mijloacelor de transport au efecte asupra frecventării 
cursurilor de către elevii din mediul rural. Mulți copii  locuiesc în zone izolate, fără drum de acces, 
extrem de greu accesibile și abandonează școală pentru că nu reușesc să ajungă la ore.  

Situația materială precară a familiei contribuie la abandonul școlar în mediul rural. Numeroase 
familii au probleme atât în asigurarea hranei necesare copilului, cât și în asigurarea îmbrăcămintei 
adecvate de care acesta are nevoie, în special pe timp de iarnă.  Alți copii participă la întreținerea 
familiei, ceea ce nu le mai permite sa aloce timp învățăturii.  

Anturajul poate avea influență negativă asupra parcursului educațional al elevilor.   
El poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume substanțe interzise, să comită infracțiuni, 

să chiulească de la şcoală și să abandoneze școala. 
Etnia constituie o altă cauză a abandonului școlar. De multe ori, copiii romi  nu stăpânesc foarte 

bine limba română. Ei întâmpină dificultăți mari de adaptare la viață școlară și părăsesc timpuriu 
sistemul de învățământ. În multe situații, familiile care aparțin etniei rome nu le mai permit copiilor 
să vină la școală pentru că îi căsătoresc foarte devreme. 

Plecarea parinților în străinatate și lăsarea copiilor în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate 
care se ocupă superficial de situaţia şcolară creează goluri emoționale în sufletele copiilor care  pot 
sfârși prin a abandona școala. 

Lipsa comunicării dintre parinți si cadrele didactice sau dintre parinți si copii, atitudinea 
cadrelor didactice, integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi, nerespectarea regulilor 
şcolare, absenteismul, repetenția, motivații şi interese slabe în raport cu şcoală  au un rol important 
în apariția fenomenului de abandon şcolar. 

O primă măsură  de prevenenire a abandonului școlar este identificarea elevilor aflaţi în 
abandon şcolar şi a cauzei abandonului școlar. Implicarea familiei în educația copilului, în 
reabilitarea şcolară  este esențială și primordială. Se pot iniția programe pentru ca familia să 
conștientizeze importanţa actului educaţional. 

Combaterea sărăciei prin asigurarea hranei, a rechizitelor şi a îmbrăcăminţii necesare pe timp de 
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iarnă pentru copiii care provin din familii sărace și asigurarea transportului elevilor sunt alte măsuri 
ce se impun. De asemenea, comunitatea locală se poate implica în soluţionarea situaţiilor de 
abandon sau risc de abandon şcolar. În asemenea cazuri, se pot găsi soluții de genul campaniilor 
sociale sau a activităților de voluntariat în care elevii în cauză să fie implicați și ajutați. Bursele 
sociale la început de an școlar sunt și acestea binevenite. 

Elevii aflați în afara sistemului educațional  pot fi  integrați în învățământul profesional pentru 
a-și putea continua studiile. 

Prevenirea abandonului școlar este un proces plin de obstacole, dar  trebuie depuse eforturi 
pentru păstrarea elevilor în sistemul educațional.   
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FIECARE COPIL CONTEAZĂ ȘI TREBUIE SĂ-L CÂȘTIGĂM 
 
 

Prof. BICA ALINA ELENA 
G. P. P. PITICOT, CÎMPENI 

 
 
Grădiniţa reprezintă o ramură a învăţământului preuniversitar, cu sarcini instructiv-educative 

pentru a pregăti preşcolarii pentru viaţa de şcolar. În această perioadă, copiii câștigă mult sub raport 
fizic, mental si emoțional; curiozitatea preșcolarilor constituie baza învațării și a educației din anii 
următori.  

De aceea, frecventarea grădiniței favorizează conturarea unui comportament interrelațional, și 
previne apariția riscului de abandon școlar. În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de 
asemenea, un rol decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. 
Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze 
importanța pe care o deține scoala în viața unui individ.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. 

Condițiile de învățare trebuie să favorizeze sau să declanșeze motivația celui care învață. 
Prezentarea învățării trebuie să fie într-o manieră realistă și practică.  Evaluarea pe care o poate face 
educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat 
de la premise, că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de 
nevoile lui sociale.  

 Educatoarea este considerate expert în procesul instructive –educativ, identificând nevoile 
fiecărui copil. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi 
nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Pentru ca toți copiii să poată avea acces la educație, indiferent dacă familiile lor sunt mai bogate 
sau mai sărace, este important ca educația să fie gratuită. Este nevoie ca statul să direcționeze 
resursele (banii) necesari către educație. Din păcate, România nu asigură încă suficienți bani în 
acest scop, iar familiile copiilor sunt nevoite să acopere din bugetul propriu anumite cheltuieli 
necesare pentru educația copiilor (jucării, rechizite, cărți de povești, de colorat, culegeri, transport, 
uniforme, programe tip ”Școala după școală” etc).  

Pentru a putea preveni abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să studiem 
câteva cause atât în școli cât și în grădinițe: 

 școli din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației; 

 lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității.  

 mediul socio-cultural de proveniență al copiilor.  
 climatul familial, cum ar fi dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, excesiv 

de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, uneori le induc un 
real dezinteres  față de școală care prin aceste moduri de percepții le determină o demotivație din ce 
in ce mai puternică la copii față de școală; 

 factorii de natură educațională: nerespectarea normelor şi regulilor şcolare, absenteism, 
repetenție, relația dascălilor cu copiii, competența acestora. 

Așadar, autoritatea parentală este indispensabilă unei școlarități reușite. Mediul familial are 
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o importanță considerabilă în dezvoltarea preșcolarului- viitorilor școlari. 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea copiilor aflaţi în abandon școlar 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a copilului 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar au rolul de  a-i determina pe elevi să 

conştientizeze importanța şcolii în viața lor. 
 Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să 

devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte.  
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ABSENTEISMUL SCOLAR 

 

Bica Mihaela-Adriana                                                                  
Liceul Teologic Ortodox “Sfantul Constantin Brancoveanu” 

 

Absenteismul scolar este un fenomen social ingrijorator de frecvent in ultimii ani, in special in 
mediile urbane defavorizate socio-economic. Numarul elevilor care lipsesc zile intregi de la scoala 
este in crestere in aproape toate tarile. Absenteismul este diferit de fuga de la scoala (chiulul): in 
cazul absenteismului, elevul nu lipseste de la o ora anume din programa scolara, ci pleaca de acasa 
ca si cum ar merge la scoala, insa isi petrece intreaga zi in alte locuri. 

Cand este vorba despre absenteismul scolar, initial, elevul lipseste de cateva ori o zi intreaga de 
la scoala, cautand activitati mai placute: merge prin cafenele, baruri, sali de Internet, magazine, 
parcuri. De multe ori, el se integreaza intr-un grup de elevi care lipsesc si ei de la scoala, ceea ce 
face ca absenteismul sa devina din ce in ce mai frecvent. Principalul risc implicat de acest 
comportament il reprezinta activitatile pe care le face adolescentul in cadrul grupului: consum de 
alcool, tutun, chiar droguri.  

Exista o legatura directa intre elevii care absenteaza frecvent zile intregi de la scoala si cei care 
adopta diverse activitati delincvente, care pot fi mai placute sau profitabile: consum si trafic de 
alcool, droguri, furt, prostitutie. De asemenea, absenteismul poate conduce la abandonul scolar, care 
afecteaza incontestabil intregul viitor al elevului, intrarea sa intr-o institutie de invatamant superior 
sau pe piata muncii. 

Absenteismul scolar este depistat de obicei dupa ce s-a ajuns la o frecventa riscanta. Parintii nu 
au idee ca adolescentii nu merg la scoala, caci ii vad plecand dimineata cu ghiozdanul si intorcandu-
se acasa la ora normala. Profesorii inteleg ce se intampla tarziu, caci elevul ofera de obicei motive 
plauzibile, chiar note falsificate care ar veni de la parinti sau adeverinte medicale contrafacute.  

Atunci cand este in sfarsit depistat absenteismul scolar, parintii sunt tentati sa creada ca totul va 
fi bine: la urma urmei, cine nu a chiulit vreodata in viata lui? Ei insa ignora adevarata semnificatie a 
acestui comportament: elevul care absenteaza zile intregi nu este ca cel care chiuleste la cateva ore, 
el a renuntat la viata scolara, absenteismul sau este un protest, o revolta si arata o indiferenta sau o 
ura intensa fata de institutia scolara. 

In special avand in vedere ca s-au facut legaturi directe intre absenteismul scolar si 
comportamente infractionale si deviante ar trebui ca parintii, odata ce sunt informati asupra acestei 
situatii, sa nu o priveasca cu detasare, ci sa se asigure ca adolescentul nu mai scapa de sub 
supraveghere si sa comunice cu acesta, pentru a afla problema sa cu scoala. Caci elevul care 
absenteaza frecvent are clar o problema cu scoala – fie o lipsa de interes, de motivatie, considerand 
ca scoala este inutila si neprofitabila, fie o imagine de sine negativa determinata de rezultatele 
proaste, de relatii tensionate cu alti elevi, de incapacitatea de adaptare.  

In primul caz, elevii privesc scoala ca fiind pierdere de timp, in al doilea, ca fiind o experienta 
indezirabila si chiar traumatizanta pe plan social. In orice situatie, consilierea de specialitate poate 
revela problema elevului si poate ajunge la propunerea unor solutii viabile. In caz contrar, exista 
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intotdeauna riscul abandonului scolar, elevul preferand sa intre in activitati care presupun profit 
material imediat – diverse munci legale sau nu in tara si in afara. 

Astfel, absenteismul scolar este favorizat de un mediu scolar in care programa cuprinde materii 
inutile din perspectiva elevului – materii care nu il ajuta sa isi indeplineasca aspiratiile si sa intre pe 
piata muncii. De asemenea, stilul pedagogic al majoritatii profesorilor, care au un mod de predare-
invatare exigent si mecanic, relatia bazata doar pe autoritate si pe reguli si sanctiuni, competitia 
scolara, probele de evaluare extrem de dificile, toate favorizeaza dorinta elevului de a protesta si de 
a scapa. Invers si un mediu scolar permisiv, lipsit de supraveghere, in care absentele nu sunt 
urmarite si nu atrag dupa sine urmari poate incuraja conduita absenteista. 

Insa multi elevi se confrunta cu aceste caracteristici ale mediului scolar si nu recurg la 
absenteismul scolar. Ce anume contribuie la adoptarea acestei conduite? Mediul familial, stilul 
educational al parintilor. Astfel, daca parintii unui elev care deja este dezinteresat sau simte repulsie 
fata de scoala sunt indiferenti, nu valorizeaza educatia, nu supravegheaza si nu isi urmaresc copilul, 
acesta va avea cale libera spre absenteism.  

Daca in special, parintii nu si-au terminat studiile, insa au serviciu bun, sau invers, daca parintii 
au studii superioare, insa sunt someri, elevul va devaloriza total educatia scolara, observand in 
propria familie ca nu are nici un rezultat profitabil; iar daca parintii nu ii explica totusi ca are o 
valoare in dezvoltarea personala si sociala, scoala va fi abandonata in final. La fel, in cadrul 
familiilor in care parintii sunt dependenti de alcool sau droguri, si astfel nu controleaza deloc 
copilul si nu se implica in educatia lui, elevul va dezvolta o aversiune fata de orice autoritate: atat 
parentala, cat si scolara si de obicei va fugi in alt oras/tara. 

Familia poate insa contribui chiar activ la absenteismul scolar: in anumite medii defavorizate, 
parintii pretind copilului sa lipseasca de la scoala pentru a indeplini anumite munci pentru a castiga 
bani. In Romania, aceasta situatie este frecventa atat in mediul rural, unde elevii din clasele mari 
sunt uneori nevoiti sa renunte la finalizarea studiilor pentru a intretine familia, dar si in mediul 
urban, in cadrul familiilor defavorizate social: someri, romi. Sunt copii de varste ingrijrator de 
fragede trimisi la munci grele pe santier, la cersit, fete tinere indemnate la prostitutie – acestea sunt 
realitati ale societatii urbane actuale.  

Absenteismul scolar provine astfel din existenta unor insatisfactii personale ale elevului in 
legatura cu activitatea scolara, cu stilul pedagogic al profesorilor, cu mediul scolar in general, 
insatisfactii care, combinate cu un mediu familial indiferent sau care devalorizeaza educatia, imping 
elevul la aceasta conduita – Cristina Neamtu, Devianta scolara. 

Absenteismul şcolar este un fenomen cu o dinamica spectaculoasă în ultimele decenii. Este 
definit ca o problemă socială, fiind explicata mai mult prin caracteristicile socioculturale ale 
mediului de provenienta si aparand mult mai frecvent în mediul urban si în familiile sarace. 
Desemnaeză un tip de conduită evazionista stabila, permanentizata, ce prefigurează sau reflectă deja 
atitudinea structurata a lipsei de interes, motivatie, încredere în educatia scolara. 

Atunci cand elevii încep să lipsească sistematic si generalizat de le scoala, aceasta conduita 
reprezinta un semnal tardiv al existentei problemelor; absenteismul constituie o forma de agresiune 
pasivă împotriva scolii, indicand ca elevii fug de la scoala chiar cu riscul de a fi pedepsiti. Reactiile 
negative ale scolii si ale parintilor între tin mecanismele de aparare ale elevului, creand un cerc 
vicios, în care abandonul tinde sa apara drept unica solutie prin care se pot rezolva toate problemele. 

Absenteismul este principalul factor asociat cu abandonul scolar, având o înalta valoare 
predictiva în raport cu acesta; numerosi autori care au studiat conduitele elevilor ce se coreleaza cu 
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decizia lor de a abandona scoala au fost de acord ca cea mai mare probabilitate de a abandona se 
înregistreaza la cei care lipsesc excesiv de la scoala si au probleme de disciplina; variabila cheie în 
etiologia inadaptarii scolare este atitudinea parintilor fata de scoala; prin consiliere individuala, atat 
a elevilor, cat si a parintilor, se poate ajunge la o mai buna adaptare scolara. 

 
La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 
dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare 
şi notare, frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, 
uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore.  

Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al 
existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 
motivaţie, încredere în educaţia şcolară. Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel 
liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 

Abesteismul poate îmbrăca mia multe forme cum ar fi: 

- absenteism selectiv care însemnă fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar 
la câteva discipline.                                                                                                                                          
- absenteism generalizat care este fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează 
abandonul şcolar. 
- căutarea singurătăţii care este o reacţie la tensiunea puternică intra- sau interpersonală. 
- dorinţa de a fi cu partenerul se ragăseşte mai ales la adolescenţi. 
- dorinţa de apartenenţă la grup prin ,”ritualuri de iniţiere”. 
- atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem. 

Semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală poate fi funcţia de separare şi individualizare 
mai ales la adolescenţi. Cauzele care duc la absenteism pot fi multiple şi dintre care amintim cele 
mai relevante.  

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 ca reacţie la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor, care ţin de 
familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, neglijent, familii 
dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate. 
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Abandonul şcolar- amenințări și modalități de prevenire 

 

Prof. înv. primar, Bida Liliana Ramona 
Liceul Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă 

 

Fenomenul abandonului şcolar nu este nou, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 
cercetări, statistici pentru identificarea şi prevenirea lui. Abandonul şcolar este în creştere în ultimii 
ani în România şi afectează în special patru categorii de copii: cei de etnie romă, cei care au crescut 
în familii sărace, cei din mediul rural şi cei cu dizabilităţi. Aşa arată un raport realizat de experţii 
români cu susţinerea UNICEF România. Astfel, 20% dintre adolescenţii români renunţă să mai 
meargă la liceu şi şcoli profesionale. Circa 183.000 de tineri, în anul şcolar 2010-2011 şi 174.000 în 
2011-2012 au renunţat să meargă la liceu şi şcoli profesionale. 

Școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 
Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi 
de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este 
cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea 
profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară 
exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o 
calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o 
sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor 
disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire 
existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea 
hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala 

Modalități de manifestare a deviaţiei şcolare mai grave din punct de vedere social şi 
comportamental sunt: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele 
violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de 
posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor 
important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care 
cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Familial are un rol hotărâtor în cauzele abandonului şcolar. Anturajul de proastă calitate 
debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie, dorința de a scăpa de sub 
tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolitoare, 
necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor 
negativ în viața elevului, el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să 
consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 
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      Măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
 

Bibliografie: 

 Băban, A. (2001) Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj – Napoca 

 Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 
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“SUNT VALOROS, NU ABANDONEZ!” 

 

Prof. înv. primar, Bîncă Liliana-Emilia                                                    
Școala Gimnazială Coșereni, jud. Ialomița 

 

Trăim într-o lume confuză, asistăm la o continuă degradare a valorilor tradiţionale, oamenii sunt 
într-o perpetuă căutare a bunăstării şi fericirii, şi totuşi, se pare ca deşi am avansat enorm din punct 
de vedere al tehnologiei, trăim într-un spatiu din ce în ce mai bolnav, mai stresat, mai poluat. 
Progresul şi civilizaţia ne-au promis eliberare, şi totuşi, oamenii moderni trăiesc înrobiţi în propriile 
iluzii, într-o goană nebună după o fată Morgana. 

Când vorbim despre sănătatea în rândul populaţiei şcolare ne referim de obicei la sănătatea 
fizică, referindu-ne prea puţin la sănătatea spirituală. Am observat că cei mai mulţi elevi au 
probleme în ceea ce priveşte valoarea de sine, ajungând să ia decizii care nu sunt bune pentru ei pe 
termen lung datorită gravelor complexe de inferioritate care îi macină. Acestea implică trei domenii 
de o deosebită importanţă: nivelul intelectual, starea materială şi trăsăturile fizice. 

Imaginea de sine este în strânsă legătură cu stilul de viaţă pe care îl alegem, colorând fiecare 
domeniu al vieţii noastre şi afectând toate deciziile pe care le luăm - de la hainele în care ne 
îmbrăcăm până la persoanele pe care le alegem pentru a face parte din viaţa noastră. Elevii trebuie 
să înveţe că nu trebuie sa fie perfecţi pentru a fi de valoare, (există oare persoane „perfecte”?), sa 
aibă libertatea să greşească, să se ierte şi să continue după aceea, fără a refuza însă să facă acele 
eforturi care să îi impingă către progres, către o viaţa superioară din punct de vedere calitativ. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului școlar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului si trecerea la democrație s-a constat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
scolii. Ei au fost încurajați si de atitudinea părinților pentru care “cartea nu mai reprezintă o 
prioritate”, nici garanția asigurării unui loc de munca.  

Mai mult, emigrarea forței de munca ii afectează tot mai mult pe elevi, care fie că-si urmează 
părinții, fie sunt lăsați unor rude sau cunoștințe apropiate care se ocupă doar superficial de situația 
școlară a copiilor. Conform statisticilor, șase milioane de tineri renunța anual la studii (ceea ce 
înseamnă aproximativ 14% din numărul total de elevi). Pentru aceștia, viitorul este sumbru: șomaj, 
sărăcie sau marginalizare. Tinerii care renunța prematur la studii sunt considerați a fi cei care deși 
au vârstele cuprinse intre 18 si 24 de ani, au terminat cel mult invatamantul gimnazial la data la care 
abandonează școala.  

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

SCOP: Formarea caracterului și dezvoltarea încrederii în sine la adolescenți între 12 – 15 ani, 
avand drept scop prevenirea abandonului scolar si formarea tinerilor pentru o viață sănătoasă din 
toate punctele de vedere : fizic, sufletesc, spiritual. 

OBIECTIVE: 

*  Creșterea încrederii în sine plecând de la premisa că fiecare persoană este valoroasă si unică 

*  Dezvoltarea trăsăturilor de caracter pentru a conduce la alegeri pozitive în viață (alegerea 
viitoarei meserii, a unui potential partener de viată)  

*   Dobândirea integrității ca principiu de viață.  
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GRUPUL ŢINTĂ: 

- Beneficiari direcţi: 25 elevi  

- Beneficiari indirecţi: profesori, părinti si colegi 

IDENTIFICAREA  ELEVILOR  CU  RISC  SOCIAL                                                     
PENTRU O MAI BUNA INTEGRARE A ACESTORA IN ACTIVITATI 

CRITERIUL SITUATIA DE RISC SOCIAL 

Copii proveniți din familii cu părinți plecați în străinătate 

Copii proveniți din familii monoparentale 

Copii proveniți din familii cu mulți copii 

Copii proveniți din familii cu venituri mici 

Copii proveniți din familii cu părinți bolnavi grav 

Copii proveniți din familii cu domiciliul aflat la distanțe mari față de 
școală 

Copii proveniți din familiii fără domiciliu stabil 

Copii abuzați/neglijati/marginalizati 

Copii cu parinti privati de libertate 

Copii exploatati prin munca 

Copii exploatati prin cerșetorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 
 
 
 

 
Alte cauze 

Copii cu CES cu certificat de orientare scolara 
Absenteismul școlar 
Copii in situatii de abandon scolar 

 
 
PEDAGOGIC 

Copii veniți din alte țări cu sistem diferit de învățământ 

Boli cronice  

Deficiente senzoriale, mintale, psihice si asociate 

Dizabilitati fizice, motorii si neuromotorii 

După intervenţii chirurgicale   

MEDICAL 

Altele, care_______________________ 
Comportament deviant in mod repetat (violenta, fuga de acasa, furt, 

distrugere de bunuri, etc) 

Copii cu dependențe (tutun, alcool, droguri, jocuri) 

Comportament suicidal 

PSIHO-
COMPORTA
MENTAL 

 

Copii aflati in situatii de criza afectiv-emotionala(deces in familie, divort, 
alte schimbari in viata copilului, etc.) 
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* ACTIVITĂȚI:  

Sesiuni interactive de învățare a valorilor de viață, vizionarea de filmuleţe educative, dezbateri, 
studii de caz, jocuri de rol, etc. 

În concluzie, atitudinea pe care le-o insuflăm elevilor noştri contează enorm, după părerea mea, 
deoarece indiferent de meseria pe care o vor alege, ei trebuie să înveţe să fie oameni echilibraţi 
pentru a putea duce o viaţă demnă şi sănătoasă atât din punct de vedere fizic cât şi spiritual. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. înv. Primar Bîrlea Aurelia Cristina 
Școala Gimnazială ,, Simion Bărnuțiu” Blaj -Tiur 

 
 
 
Educaţia adevărată, se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. În 

primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se 
săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

Buna intervenţie a cadrului didactic prin  procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate 
constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor 
de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial delictogen ş.a.d.m., 
care-l pot acuza. 

Se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor 
didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor 
care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă 
instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 
• Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 
agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat ce se 
desfășoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi 
învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de ucenici 
sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici (unele 
clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
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atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi 
de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar 
în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare.Evaluarea pe care o poate face 
educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil .Trebuie plecat 
de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de 
nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului.  

Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 
lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 
 

BIRÓ MÁRIA 
 
 

 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană, 

conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului 
educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 
profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Există multe motive pentru 
care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme personale sau familiale, dificultăţi 
de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă.  

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
-dificultăţile materiale: familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse au probleme în a 

asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai  mici); 

-modelul educațional oferit de familie: cel mai adesea elevii care ajung  să renunțe la  educație 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase sau fraţii mai mari  au renunţat 
timpuriu la educaţie; 

-dezorganizarea familiei: divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced adesea 
decizia de abandon; 

-intrarea pe piaţa muncii: ziler, cerşetor, activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, 
având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară; 

-încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. 
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

-migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt:  

-norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai ales 
în comunităţile rurale; 

-lipsa de securitate în zonă: există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, cadrele 
didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie la 
creşterea riscurilor de abandon şcolar; 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
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recent la educaţie. 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar:  
-identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
-implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
-creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic Cadrele 
didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze 
importanța şcolii, a terminării unui liceu. 
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Abandonul şcolar 

 

 

Prof. înv. primar: Birsan Ayda-Roxana                                                   
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Rovinari, Gorj 

 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.   

 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.  

 
Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 

studiem câteva cauze:  
 
•şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți  
•cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 

socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului  

•climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar  
•factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 

prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar  

•factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală)  

•anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate. 

 
Potrivit celui mai recent raport Eurostat, România este a treia țară din Uniunea Europeană în 

ceea ce privește abandonul școlar. Pe tristul podium, alături de noi se află Malta și Spania. La polul 
opus, țările cu cea mai mică rată sunt Croația, Lituania și Slovenia.  

 
La nivelul UE s-au propus o serie de măsuri pentru reducerea acestei rate și s-au acordat (și încă 

se acordă) finanțări europene pentru proiecte dedicate acestei probleme.  

În România însă, în zece ani, conform datelor Eurostat, rata abandonului școlar a crescut de la 
17,9% în 2006 la 18,5% în 2016. 
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Rata cea mai mare de abandon şcolar se află în regiunea de nord-est (23,6%), respectiv sud-est 
(22,4%). Cel puţin aşa relevă datele transmise de Monitorul Social, care arată că în Bucureşti 
abandonul şcolar este cel mai mic, şi-anume: 5,5%. 

Concret, datele de la Monitorul Social arată că abandonul şcolar este de: 23,6% în regiunea de 
nord-est 22,4% în regiunea de sud-est 21,1% în regiunea centrală 18,8% în sud, 17,6% în sud-vest 
16,3% în nord-vest, 11,3% în vest 5,5% în Bucureşti Aceeaşi sursă precizează că abandonul şcolar 
este mult mai mare în mediul rural, comparativ cu urban. Mai exact, în 2017, rata abandonului 
şcolar în mediul rural a fost de 27,1%, pe când cea din urbanul mare (oraşe peste 50.000 de 
locuitori) a fost de 4,5%. 

 
           Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar:  

 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general.  
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INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ  

ÎN CAZUL COPIILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE - 
PREMISĂ A PREVENIRII ABANDONULUI SCOLAR 

 
 

Prof. Birsan Mihaela 
Gradinita cu Program Prelungit „Voinicelul” Slobozia 

 
 
“Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, 
copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând 
minorităţilor lingvistice şi entice…”( Declaraţia de la  Salamanca -  Spania, 1994) 

 
Orice copil are o serie de particularităţi care se referă la modul, stilul, ritmul şi specificul 

învăţării sale. În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi care necesită  un sprijin suplimentar, 
activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor de  învăţare şi care determină măsuri specifice.  

Cerinţele educative speciale sunt necesităţi educaţionale complementare obiectivelor generale 
ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale 
şi/sau caracteristice unei deficienţe (ori tulburări de învăţare), precum şi o intervenţie specifică, prin 
reabilitare/ recuperare corespunzătoare. 

Diferenţierea instruirii constă în „adaptarea acţiunii instructiv-educative la particularităţile psiho 
- fizice ale fiecărui elev în parte pentru a asigura o dezvoltare integrală optimă şi o orientare  
eficientă a aptitudinilor proprii, cu scopul integrării creatoare în activitatea socială” 
(Dicţionar de pedagogie) 

Individualizarea instruirii, adaptarea şi aplicarea unui demers didactic la situaţii particulare ale 
elevului, presupune capacitatea cadrului didactic de a proiecta şi realiza activităţi didactice 
educative în funcţie de particularităţi individuale bio- psiho-socio-culturale ale fiecărui elev, o 
adaptare continuă a procesului didactic la trăsături individuale, cunoscute foarte bine în 
prealabil. Individualizarea instruirii este, cu siguranţă, forma cea mai veche de organizare a 
învăţării, bazată pe relaţia directă dintre subiect şi obiect. Este anterioară instruirii organizate pe 
clase şi lecţii, prin care fiecare profesor lucrează cu un elev,în funcţie de ritmul şi particularităţile 
acestuia. 

Copii ce cerințe educative speciale/cu risc sporit de vulnerabilitate: 
 copiii migranţilor şi rămaşi fără îngrijire părintească; 

 copiii din familii numeroase şi/sau monoparentale; 

 copiii din familii cu nivel de trai scăzut; 

 copiii care au fost/sunt supuşi abuzurilor şi exploatării; 

 copiii cu dizabilităţi; 

 copiii contaminaţi sau care trăiesc în familii afectate de HIV/SIDA; 

 copiii cu comportament deviant şi/sau in conflict cu legea.  

Elevii cu CES  prezintă în general dificultăţi în învăţarea şi consolidarea cunoştinţelor în raport 
cu obiectivele/competenţele prevăzute în curriculum-ul naţional şi comparativ cu colegii lor de 
clasă. Din acest motiv este necesară o adaptare curriculară care să ţină cont de nivelul de achiziţii al 
elevului şi care să fie în acord cu potenţialul său de dezvoltare. 
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Modalități de  adaptare curriculară: 
- accesibilizarea prin simplificare a tuturor părţilor din curriculum (conţinut, activităţi de 

predare, activităţi de evaluare); 
- selectarea unor metode şi mijloace de învăţământ preponderent intuitive; 
- extinderea perioadei de timp alocate procesului de învăţare;  
- implicarea elevilor în stabilirea ţintelor individuale de învăţare şi monitorizarea progresului 

obţinut; 
- folosirea unor metode şi procedee de evaluare prin care să se evidenţieze evoluţia şi 

performanţele elevilor nu numai în plan intelectual, ci mai ales în plan aplicativ (modalităţile de 
rezolvare a unor probleme tipice de viaţă, posibilităţile de comunicare şi relaţionare cu cei din jur 
etc.).  

-adaptarea/diminuarea cunoștințelor pe care copilul trebuie să le învețe; 
-adaptarea gradului în care elevul este implcat activ în rezolvarea sarcinilor didactice 
  Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu CES: 

1) accent pe ideile fundamentale; 
2) utilizarea unor strategii didactice de bază; 
3) asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni; 
4) integrarea strategică a cunoştinţelor; 
5) recapitularea obiectivă a acestora; 
6) asigurarea unui fond primar de cunoştinţe. 

Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre 
didactice care predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, socotit, 
prin: recapitulare, conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv. 

Foarte important este ca,toate persoanele implicate să colaboreze pentru a ajunge la rezultate 
optime. Este foarte importantă colaborarea dintre cadrele didactice de la clasă şi cadrul didactic de 
sprijin(acolo unde există), dar şi ȋntre cadre didactice şi familie. Implicarea familiei ȋn procesul de 
recuperare al copilului poate duce la obţinerea unor rezultate mult mai bune, comparativ cu 
situaţiile ȋn care aceasta nu se implică. 

În concluzie, la nivelul clasei unde sunt integraţi copii cu CES e nevoie de: 
- dezvoltarea unor planuri de intervenţie personalizate; 
- monitorizarea atentă a progresului şi a rezultatelor elevilor; 
- obiective explicite de învăţare; 
-  adaptarea conţinuturilor, sarcinilor de învăţare şi strategiilor de evaluare; 
-  gruparea eterogenă; 
-  copiii cu CES să fie implicaţi în activităţi de învăţare în grup, învăţare prin cooperare, alături 

de colegii lor; 
- cadrele didactice care integrează aceşti copii să primească sprijin atât din partea colegilor cât şi 

din partea personalului specializat din afara şcolii. 
Totuşi, un element fundamental de care ar trebui să se țină seama la proiectarea curriculumului 

destinat elevilor cu cerințe educaționale speciale îl constituie tipul și gradul deficienței; experiența 
practică a demonstrat că pentru elevii cu deficiențe severe sau cu deficiențe grave asociate, este mai 
indicată școlarizarea în instituții speciale, după un curriculum propriu, beneficiind de strategii 
didactice adaptate nivelului lor de receptare și înțelegere a conținuturilor. 
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Abandonul școlar cauze și modalități de prevenire 

 

Prof înv preșcolar: Bîltac Diana,                                                         
Grădinița cu PP ” Căsuța Fermecată”, Craiova 

 

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de 
relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 
social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) 
determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut. 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai 
pentru a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării 
copilului, dar și pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a 
dezavantajului între generații.  

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai 
provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 

Abandonul şcolar timpuriu are pe termen lung efecte negative asupra dezvoltării sociale şi 
creşterii economice. Inovarea şi creşterea economică se bazează pe o forţă de muncă calificată: 
reducerea ratei mediei de părăsire timpurie a şcolii cu un punct procentual ar oferi economiei eu, în 
fiecare an, potenţiali tineri calificați angajaţi în plus. 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali). În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze 
interne (psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de 
comportament etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economicofinanciară a familiei, 
lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la 
învăţătură). 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

 

1. Paradigma psihosocială consideră că persoanele care abandonează şcoala diferă de cele care 
îşi finalizează studiile în ceea ce priveşte unul sau mai multe atribute psihosociale sau trăsături de 
personalitate precum: motivaţia, inteligenţa, imaginea de sine, agresivitatea. 

2. Paradigma interacţionistă interpretează abandonul ca pe o consecinţă a interacţiunii dintre 
caracteristicile individuale ale elevilor şi cele ale mediului educaţional, în care include actori sociali 
precum colegii, profesorii, părinţii ş.a. 

3. Paradigma constrângerii externe afirmă că abandonul şcolar nu este atât un produs al sărăciei, 
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cât un produs al presiunii unor factori de mediu pe care individul nu-i poate controla, factori precum 
starea de sănătate sau obligaţiile familiale şi profesionale. 

Dificultăţile materiale ale familiei, mai ales în cazul familiilor numeroase, dezorganizate, lipsite 
de resurse, care au probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori 
nevoia de forţă de muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie). Dezorganizarea familiei atrage după sine 
dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia 
de abandon. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 
cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

 control parental direct și activ în viața copiilor; 

 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 

 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 

 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 

 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 

 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 
probleme; 

 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 

 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
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 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 

 exigențele școlare să fie rezonabile; 

 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 
copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 

 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 

 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 

 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 

 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 

 să existe o dotare materială adecvată în școală; 

 programe de consiliere pentru părinți; 

 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește.  

Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și 
preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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Relația profesor – elev – factor al reducerii abandonului școlar 
 
 

Prof. Irina Bîrjoveanu 
Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” Călărași 

 

 
 
Relația profesor – elev este importantă în diminuarea părăsirii școlii. Există trei direcţii 

principale, în opinia mea, care ar trebui să fie urmate în relaţia dascăl – elev: o direcţie a minţii, una 
a moralei şi o direcţie a afectului, a sentimentului. 

Prima este cea mai uşor de abordat, cea în care mulţi profesori rămân captivi într-o rutină 
confortabilă pentru ei înşişi, de multe ori fără rezultat, însă, pentru elevi. Dascălul trebuie să 
utilizeze metodele adecvate de predare aidoma unui cotidian de informaţii care nu judecă, nu emite 
opinii, ci expune realitatea clară şi precisă. Pe această bază, elevul „se poate juca” sub îndrumarea 
profesorului. Astfel, școala ar deveni un spațiu al inovării, al empatizării, al interpretării, poate al 
evadării din mediul aspru al familiei. 

Această informaţie primită şi sintetizată de către elev are nevoie de o raţiune, o logică. Este 
vorba despre regulile unei societăţi în care un nou membru nu poate coexista decât dacă există un 
minim de asumare şi respectare a lor. Toate disciplinele învăţate în şcoală vor avea o anumită 
contribuţie care va constitui o bază în viitorul rol al elevului în cadrului grupului. Ceea ce susţine 
regula şi îi conferă raţiune este morala. 

Alături de mediul familial, dascălul trebuie să fie acel călăuzitor printre experienţele elevului 
care să-i ofere un model de comportament, de atitudine, de trăire. Chiar dacă tânărul câştigă 
dezvoltarea aptitudinilor, poate pierde descoperirea unui potenţial alternativ. Din acest punct de 
vedere, sistemul de învăţământul ar putea fi îmbunătăţit de metode, tehnici și programe.  

Esenţial pentru direcţia pedagogică a formării unui sistem de valori morale a elevului o 
reprezintă coerenţa mediului acestuia de dezvoltare. Ideal ar fi ca între mediul familial şi şcoală să 
existe cît mai puţine contradicţii în expunerea şi raportarea la valori morale. De multe ori, de aici se 
naşte şi dezorientarea elevului care, deşi poate pleca de la o încredere iniţială acceptată pentru 
ambele medii de formare, pe parcurs să i se deformeze sistemul de valori şi să încerce o adaptare 
defectuoasă şi familială şi şcolară sau să vrea să abandoneze școala. 

În acest punct responsabilitatea dascălului este deosebit de importantă ţinând cont că familia nu 
deţine ştiinţa pedagogică a mediului şcolar sau posedă o variantă proprie, derivată din mentalul 
colectiv al unei societăţi (spre exemplu, în cea românească – bătaie e ruptă din rai sau prea multă 
carte prosteşte – în sensul neadaptării la realităţile şi activităţile imediate, domestice valabil mai ales 
pentru mediul rural). 

O altă direcţie pedagogică o constituie, după părerea  mea, gestionarea comportamentală 
afectivă a elevului. 

O bună parte din perioada învăţării în sistemul şcolar se desfăşoară pe perioada adolescenţei. 
Aceasta este perioada când, dincolo de informaţii şi cunoştinţe, de reguli şi morală, explodează 
emoţiile, impresiile din experienţe, convingerile şi credinţele.  

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala poate găsi soluții 
care să ofere șanse egale tuturor copiilor, îi poate direcționa spre finalizarea studiilor. Unul dintre 
factorii principali care ar putea duce la reducerea abandonului școlar ar fi existența comunicarii 
asertive și eficiente cadru didactic-elev. 

Mintea, morala şi sentimentul pot deveni motoarele formării unui individ, „crescut” de profesor 
de la un stadiu de elev neiniţiat, necunoscător al limitelor societăţii, dezorientat în faţa 
multitudinilor de lucruri care i se cer, îl determina să – și continue studiile. 
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Studiu privind abandonul școlar la Școala Gimnazială Breb 
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Argument:          
Prezentul studiu l-am conceput deoarece abandonul școlar e frecvent întâlnit în mediul rural , 

unde posibilitățile materiale ale elevilor sunt reduse, iar educația nu ocupă un loc primordial în 
familiile sărace. Problema științifică ce face obiectul acestei cercetări o constituie găsirea 
determinanților abandonului școlar, riscul de abandon perceput la nivel familial, individual și social.  

Factorii care contribuie la riscul de abandon sunt rezultatele școlare slabe, corigențele repetate, 
absenteism școlar ridicat. Copiii sunt văzuți ca indivizi cu responsabilități în gospodărie sau au 
resurse financiare slabe. 

A educa corespunde cu a fi educat,  o educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie,de 
unde expresia: „Nu ai cei șapte ani de acasă!”, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală prin 
intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. O bună 
intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate 
constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început.   

 
Metodologia de lucru 
Prezenta cercetare se bazează pe metoda anchetei, iar cel mai simplu instrument este 

chestionarul. Acesta trebuie conceput conform cu subiecții în discuție, copiii din mediul rural. Am 
aplicat acest chestionar pe un număr de 34 de copii din ciclul gimnazial. Acest chestionar cuprinde 
10 itemi și are o succesiune logică și psihologică de întrebări cu temă precisă, abandonul școlar. 
Este confidențial și urmărește stabilirea riscului de abandon școlar, respectiv cauzele care determină 
abandonul școlar.  

Ipotezele cercetării 

Ipoteza 1. Cu cît mediul în care trăiesc copiii este sărac, cu atât riscul de abandon școlar este 
mai ridicat. 

Cunoaștem faptul că România este una din țările sărace din Uniunea Europeană, iar riscul de 
abandon școlar este ridicat în mediul rural. Educația este calea prin care putem trece aceste bariere, 
dar puțini din cei intervievați cunosc acest lucru. Familiile cu mai mulți copii au un nivel al sărăciei 
ridicat, iar ajutorul acordat nu ajunge la copil. 

Ipoteza 2, Riscul de abandon crește atunci când părinții nu își motivează copiii să meargă la 
școală. 

Un copil motivat merge cu drag la școală, dar lipsa de interes din partea părinților duce la 
abandon școlar deoarece copiii sunt slab motivați. 

Ipoteza 3. Dacă părinții copiilor sunt plecați în străinătate, crește riscul de abandon. 

Copiii ai căror părinți sunt plecați devin introvertiți, se retrag și părăsesc timpuriu școala 
deorece nu pot face față nevoilor psihologice fără ajutorul părinților. 
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Ipoteza 4. Copiii din familii dezorganizate părăsesc timpuriu școala. 

Copiii din familiile dezorganizate devin nesiguri, își caută anturaje și părăsesc școala pentru că 
nu sunt controlați și în același timp suferă de pe urma neînțelegerilor părinților. 

Verificarea primei ipoteze. Din cei 34 de subiecți 4 au o situație materială slabă, 20 au o situație 
materială medie, iar 10 au o situație materială foarte bună. Cei patru copii prezintă un risc crescut 
de abandon, deoarece situația financiară nu le permite u8n trai decent și ei trebuie să muncească 
pentru a aduce venit familiei. 

Verificare ipoteza 2. Motivele absentării elevilor de la școală sunt determinate de : indiferența 
față de școală- 4 elevi, indiferența părinților -2elevi, iar restul nu absentează. 

Verificare ipoteza 3. 

Din cei 34 de elevi intervievați, 6 elevi au câte un părinte plecat în străinătate, dar aceștia stau 
temporar și se întorc în familii, astfel că acest lucru nu determină părăsirea timpurie a școlii. 

Verificare ipoteza 4. Din cei 34 de elevi intervievați, 2 elevi provin din familii dezorganizate. La 
acești copiii se observă o rată crescută a absențelor, respectiv dezinteresul față de școală. 

Concluzie În urma acestei cercetări se observă dezinteresul față de școală a unor părinți, ceea ce 
duce la creșterea riscului de abandon școlar. Acești părinți trebuie consiliați pentru a înțelege rolul 
pe care îl are educația în viața copilului. 
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REFERAT PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 
 
 

Abandonul şcolar 
- Cauze și modalități de prevenire  - 
Prof. înv. preșcolar, BÎȚĂ LAURA 

 
 

        Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. Elevii care abandonează şcoala sunt 
cei care s-au făcut remarcaţi prin absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 
sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul 
formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana 
respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Efectele abandonului şcolar 
demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai, cei care 
abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, 
nici educația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei 
comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

În vederea reducerii numărului abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți.  
Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei 
şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la 
şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi 
suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

 Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
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dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 
 Factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 Anturajul de o calitate precară debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a obține obiecte, 
haine sau mâncare pe căi mai puțin ,,ortodoxe”, reprezintă cauze pentru care elevul 
abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine 
pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească 
de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie 
bine organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului de şcoală  copiilor preşcolari – viitori şcolari.  
Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 

conştientizeze importanța pe care o reprezintă scoala în viața unui individ. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor în cadrul 

programului educativ, fiecare după capacitățile şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile 
lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare 
poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare , este unic şi că fiecare 
copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului 
şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el 
de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
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Cauzele și modalitățile de prevenire ale abandonului școlar 

 

Blagoe  Rozeta-Ana                                                                     
Liceul Tehnologic Berzovia, Grădinița P. N. Berzovia                                        

Jud. Caraș-Severin 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali). În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze 
interne (psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de 
comportament etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economicofinanciară a familiei, 
lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la 
învăţătură). 

Printre acțiunile ce pot fi intreprinse pentru reducerea ratei de abandon în țara noastră: 
integrarea elevilor cu risc de renunțare la educație și menținerea acestora în sistemul școlar, 
creșterea responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflați în abandon, 
monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor și identificarea periodică a 
modificărilor în ceea ce privește factorii de abandon școlar. 

Un alt lucru ce se poate face este creșterea atractivității școlii și utilizarea experienției celor ce 
au renunțat la școală pentru a preveni scăderea încrederii în educație. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
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etnie diferită faţă de restul copiilor. 
Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 

temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Ce este abandonul școlar?                                                               
Cauze și modalități de prevenire 

 

EDUCAT. BLEJERU MIHAELA 
GRADINITA P. N. nr. 3 ZORLENI, JUD. VASLUI 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
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informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ.  

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată.  

Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 
lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

Boancă Loredana Florina 
Liceul Agricol ”Dr. C. Angelescu”, Buzău 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți.  

cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului.  

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 
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factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Prevenirea abandonului școlar 

 

Prof. înv. preșc. Bobîlcă Anamaria- Dorina 
Grădinița Nr. 1 Strehaia - Județul Mehedinți 

 
 
   Ce este abandonul școlar? 
        
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor.  

În orașul în care locuiesc populația de etnie rromă are un procent destul de ridicat și pot spune 
că atât gimnaziul cât și grădinița se confruntă cu aceasta problemă: abandonul școlar. Frecvența 
rromilor este destul de redusă,atât la grădiniță cât și la ciclul gimnazial, deoarece aceștia pleacă 
împreuna cu familiile prin sate și renunță pentru o bună perioadă. În general băieții rromi 
frecventează până în clasa a VIII-a, fetele frecventează până în clasa a IV-a, deoarece apoi  se 
căsătoresc. Sunt doar câteva cazuri de copii  rromi care merg mai departe către ciclul liceal. 

Frecventarea sistemului de învățământ preșcolar este redusă: se estimează că frecvența în rândul 
populației rromă este de 4 ori mai mic decat media naționala 17, 3% din copiii rromi nu sunt 
cuprinși în sistemul de învățământ. Ratele de abandon școlar în timpul învățământului obligatoriu 
este mare: 12%-20% dintre copiii rromi abandonează școala în timpul învățământului primar și 
gimnazial. Copiii, în special fetele, sunt cei mai afectați de abandon școlar și analfabetism. Numărul 
mai mare al fetelor care abandonează școala din populația rromă se poate explica prin faptul că 
fetele au un statut diferit de al băieților în comunitatea rromă, astfel ele se căsătoresc de tinere sau/și 
rămân însărcinate fiind obligate să abandoneze școala. 

Dar nu numai rromii sunt cei care abandonează ci și copiii de la ciclul liceal deoarece au 
observat că este foarte greu să gasești un loc de  muncă și mai bine preferă să emigreze în 
străinătate unde își pot găsi un loc de muncă bine plătit. Au observat că după ce termină studiile 
liceale sau universitare nu își pot găsi un serviciu în domeniu și preferă să emigreze. 

Fenomenul de abandon scolar nu poate fi estimat cantitativ cu precizie deoarece, pe de o parte, 
exista mai mulți elevi care se transferă  la alte școli, care obțin certificate de studii alternative, care 
întrerup școala, apoi revin, iar pe de altă parte, elevii care părăsesc școala pentru a se căsători nu 
sunt incluși în categoria celor care au abandonat. 

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai 
provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
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profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 
În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în 
formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului cu 
educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

 
                Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre! 
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,,IMPLICAŢILE ABOANDONULUI ŞCOLAR  

ASUPRA  EVOLUŢIEI SOCIETĂŢII ROMȂNEŞTI’’ 
 
 

Prof. Boboc Simona Florenţa 
Grădiniţa cu p. s. nr. 49, Brăila 

 
 
 
Abandonul  şcolar  timpuriu  este  atât  o  problemă  individuală,  cât  şi  a întregii societăţi. 

Există multe motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de 
învăţare, probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin.  

 
Nivelurile scăzute de educaţie nu au consecinţe grave numai pentru tinerii în cauză, dar 

implică folosirea ineficientă a cheltuielilor de învăţământ, în plus, având în vedere schimbările 
demografice actuale, şi anume îmbătrânirea populaţiei, ţările europene nu îşi pot permite risipa de 
talente. 

 
Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 

la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali).  

 
În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze interne 

(psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de 
comportament etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economico- financiară a 
familiei, lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa 
ajutorului la învăţătură). 

 
Dintre factori principali favorizatori ai abandonului la nivelul elevului amintim:dificultăţile 

materiale ale familiei, mai ales în cazul familiilor numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, care 
au probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de 
forţă de muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie), dezorganizarea familiei atrage după sine 
dificultăţi material, divorţul,  alcoolismul,  violenţa  în  familie  sunt  semne  ce  preced adesea 
decizia de abandon. 

 
Un alt factor important care determină părăsirea timpurie a şcolii este intrarea pe piaţa muncii. 

Fie că este vorba de lucrul ca zilier sau de activităţi regulate  desfăşurate  ca  barman,  implicarea  
elevilor  pe  durata  semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit constituie 
element de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie.  

 
O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune 

în ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în 
activităţi aducătoare de venit în perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca  număr  de  ore  pe  
zi,  precum cele de  baby-sitting  pentru  o  seară. 
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                               
Cauze și modalități de prevenire 

 

Profesor: Bocor Eniko 

 

,,Ne temem de ceea ce va deveni un copil mâine, dar uităm că el este cineva astăzi’’ 

                                                                               

Abandonul școlar – reprezintă decizia de a întrerupe studiile înainte de finalizarea unui anumit 
nivel de învățământ. În sistemul românesc de învățământ elevii care întrerup parcursul școlar sunt 
declarați în abandon școlar și scoși din evidențele școlare dacă trec trei ani de la renunțarea la 
frecventarea studiilor. În acestă perioadă de timp elevul, în cazul în care dorește reîntoarcerea,  
poate să-și reia și continua studiile.  

România se află printre primele state din Uniunea Europeană, în cea ce privește rata 
abandonului școlar. 2 din 10 copii din mediul urban renunță la studii, iar în mediul rural în unele 
zone defavorizate, jumătate din copii sunt predispuși să renunțe la studii înainte de a le finaliza.   

În școlile în care îmi desfășor activitatea, rata celor care absentează și cu risc crescut de abandon 
școlar sunt copiii de etnie romă și copiii al căror părinți sunt plecați în străinătate.  

Cele mai frecvente cauze ale abandonului școlar sunt:   

 situația economico – socială precară;  

 lipsa condițiilor normale de trai,  numărul mare de copii din familie, sărăcia avansată,  
,alimentația insuficientă,  grija față de frații mai mici în cazul în care părinții sunt plecați la muncă;  

 nesupravegherea copiilor, aceștia rămânând în grija bunicilor, rudelor, chiar al vecinilor;   

 fenomenul de inadaptare școlară, care vizează tulburări de relaționare cu colegii, profesorii, 
părinții, încălcarea regulilor impuse în clasă, școală;  

 stima de sine scăzută, modul de percepere al sinelui;  

  personalitatea profesorului, modul în care reacționează profesorul de la clasă, este foarte 
important atitudinea educatorilor mai ales la clasele mici, unde din cauza unor erori, atitudini 
greșite, agresive ale cadrelor didactice copilul poate rămâne cu traume, sechele care o vor urma pe 
tot restul perioadei de școlarizare, sau chiar al vieții;  

 motivația deficitară pentru învățate;  

 deficiențe organice ale copilului cum ar fi tulburările de vedere, auz, limbaj, 
comportamentale 

 lipsa modelelor familiale -  părinți semianalfabeți sau chiar analfabeți care la rândul lor nu 
au urmat școala – percepția acestora despre rolul și importanța educației; 

 implicarea slabă din partea părinților și lipsa colaborării dintre familie-cadru didactic-școală.  

Activități strategice care pot fi implementate la nivelul școlilor având ca obiectiv prevenirea și 
diminuarea abandonului școlar:  

 implicarea în diferite proiecte cu finanțare internă și externă pe problematica abandonului 
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școlar;  

 monitorizarea continuă a frecvenței școlare al elevilor;  

 monitorizarea elevilor cu risc de abandon școlar prin activități de consiliere 
psihopedagogică, programe de recuperare, remediere, terapii specifice, implicare în diferite 
activități extrașcolare care au ca scop principal motivarea acestora, valorizarea elevilor aflați în 
dificultate;  

 realizarea unor parteneriate școală – familie – comunitate locală, bazate pe colaborare, 
implicare, responsabilizare;  

 echipe formate din consilier școlar, logoped, profesori de sprijin, mediator școlar, învățător, 
diriginți, asistenți sociali la nivelul școlii și al comunității pentru a intervenii eficient în reintegrarea  
școlară al copiilor;  

 derularea programelor de recuperare școlară, prin forme gen ,, A doua șansă’’;  

 stimularea copiilor cu rezultate școlare;  

 creșterea atractivității școlii prin realizarea unor cercuri, concursuri școlare, activități 
artistice, sportive, excursii; 

 realizarea de diferite activități de timp liber și programe de genul ,,After Scool’’;  

 implicare părinților în proiecte de prevenire și diminuare a abandonului școlar prin folosirea 
unor metode și tehnici de lucru precum: consilierea individuală și de grup, ,,Școala părinților ’’, 
grupuri de sprijin, ateliere de lucru, dezbateri, lectorate cu părinții;  

 creșterea responsabilizării cadrelor didactice, programe de formare continuă; 

Prevenirea și diminuarea abandonului școlar este o prioritate a sistemului de educație, 
cunoscându-i pe elevii noștri mai de aproape, relaționâd cu ei, putem afla motivele pentru care ei 
sunt predispuși să abandoneze și apoi implementa măsuri individualizate în funcție de nevoile lor. 
Doar în felul acesta vom putea ajunge la scăderea ratei abandonului școlar.  

 

Bibliografie:  

Neamțu C.  ,, Deviața Școlară, Editura Polirom, Iași, 2003;  

www. Unicef. ro  

www.salvați copiii.ro 
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Abandonul școlar - cauze, soluții 

 
 

BODEA DORU CĂTĂLIN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,L. BLAGA” 

BAIA MARE, MARAMUREȘ 
 
 
Eșecul școlar constituie astăzi un fenomen întâlnit în toate sistemele de învățământ din 

România. Problematica eșecului școlar este vâsta, raportându-se nu numai la câmpul educativ, ci și 
la spațiile culturale, economice, politice, sociale, la opțiunile fundamentale ale unei societăți.  

Implicațiile acestui fenomen sunt multiple. Pe termen lung, efectele eșecului școlar se regăsesc 
în eșecul social. Randamentul economic este scăzut datorită incompetenței profesionale a 
indivizilor. Slaba pregătire a forței de muncă induce efecte în plan social, precum: marginalizarea, 
șomajul, delicvența, dar se au în vedere și efecte psihologice, cum ar fi: dificultăți de adaptare, 
neîncrederea în forțele proprii, stres, anxietate etc.  

Eșecul școlar este indicatorul lipsei de randament pedagogic, al insuficiențelor întâlnite în 
sistemul educațional. În plan social, pot fi considerate forme ale eșecului școlar, abandonul școlar, 
excluderea sociala si profesională, analfabetismul. 

Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii. În plan social, de multe ori 
acest fenomen se asociază cu delicvența juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viața de familie 
dezorganizată și poate fi caracterizat prin absenteism total sau parțial. Cel parțial are cauze diferite 
în funcție de zona, rurală sau urbană. 

Abandonul în zona urbană poate fi cauzat de influența cercului de prieteni asupra copilului, de 
atracțiile pe care orașul le exercită asupra acestuia, cel rural este determinat de condițiile satului, de 
ajutorul pe care copiii trebuie să-l dea parinților in muncile agricole. 

Pentru eliminarea efectelor negative ale abandonului școlar este necesară cunoașterea cauzelor 
care l-au produs. 

Astfel, școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie și lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau, muncind ca zilieri la oameni mai avuți din sate.  

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori, exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. 

Lipsa interesului pentru școală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților și prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre 
școli din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea 
unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor dar și asigurarea hranei pentru elevii care 
audomiciliul la distanțe mari de școală. 

Din punct de vedere al vârstei cu cea mai mare frecvență a abandonului, se detașează net ciclul 
gimnazial, ciclul primar fiind slab reprezentat. Sărăcia, mediul familial dezorganizat, munca 
părinților în străinătate, căsătoriile și chiar sarcinile determină elevii, majoritatea din mediul urban, 
să renunțe la studii. 

Situația economică a familiei condiționează într-o măsură ridicată participarea la școală a 
copiilor romi. Diferențele de statut social dintre populația de romi și populațiile majoritare din 
comunitățile în care trăiesc romi sunt privite de aceștia din urmă ca bariere pentru trimiterea 
copiilor la școală. Unii părinți cred că aceste diferențe reflectate în îmbrăcăminte, rechizite, jucării 
sau de pachetul de mâncare primit de acasă i-ar putea pune pe copiii romi într-o situație umilitoare 
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dacă ar merge la școală. 
În multe cazuri de abandon școlar părinții sunt cei care iși incurajează copiii, în special la sate, 

să muncească în gospodărie, de la vârste fragede în detrimentul mersului la școală. În astfel de 
situații părinții nu văd în copilul lor decât un muncitor în plus iar școala un obstacol în calea 
prosperității. 

Un alt gen de abandon școlar care se inregistrează de câțiva ani la noi este cel rezultatul în urma 
plecării unuia sau ambilor părinți la muncă în străiănatate. Copilul rămâne in grija rudelor sau a 
altor  persoane iar în unele cazuri singur, ceea ce contribuie decisiv la abandonul școlar sau la alte 
comportamente sociale deviante.  Astfel, dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, 
climatul familial conflictual și imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative și lipsa 
de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferența sau dimpotrivă, tiranică a acestora, iată alte 
câteva aspecte care conduc spre abandonul școlar. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie și o rezultantă a unei 
duble situații de inadaptare. Este vorba, pe de o parte, despre inadaptarea elevului la activitatea de 
învățare realizată în mediul școlar dar și extrașcolar și, pe de altă parte, despre inadaptarea școlii la 
factorii interni (biologici, psihologici) și externi (socio-economici, socio-culturali). 

Instabilitatea și tulburarile de natură psihoafectivă conduc la anxietate. Aceasta este exprimată 
prin una sau mai multe fobii, reacții de teamă care în condiții normale dispar de la sine, dar în 
condiții educative neadecvate (părinți prea autoritari, camarazi de joacă agresivi, profesori duri, 
lipsiți de empatie pedagogică) devine o trăsătură de personalitate durabilă, cu efecte negative 
majore înregistrate în planul nereușitei școlare și implicit conduce la abandonul școlar. 

Tulburările instrumentale sunt cele legate de realizarea insuficientă a funcției semiotice a unor 
obiecte indispensabile în acitvitatea de învățare (textul scris, desenul, hârtiile, diagramele). 

Tulburările de compotament sunt legate de trăsăturile de personalitate afectiv-emoționale și 
volativ-caracteriale, aptitudinale care reglează conduita elevului, se formează și se cristalizează în 
procesul interacțiunilor sociale. Problemele ce apar în această situație depășesc sfera abandonului 
școlar ajungându-se așa cum se constată la depresii prelungite și în cazuri extreme la sinucideri în 
rândul minorilor abandonați de părinții plecați să muncească peste hotare. 

Cum se poate recunoaște un copil cu risc de abandon școlar? 
 Absentează, are note foarte slabe sau nu arată interes pentru nici un subiect la școală; 
 Provine dintr-o familie săracă sau o familie cu probleme; 
 Se comportă sau vorbește urât la școală sau acasă; 
 Face munci dificile sau nepotrivite pentru vârsta lui. 
Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 

pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 Neacşu Ioan, (2005). Adaptare şi inadaptare – abordare descriptiv-cauzală şi strategii de 

intervenţie psihoeducaţională. În revista Protecţia socială a copilului, nr. 19/2005, 
 Neamţu Cristina, (2003). Devianţa şcolară. Editura, Polirom, Iaşi. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Autor: prof. Felicia Bodea 
 

 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Fenomen cu o dinamică spectaculoasă în ultimele decenii, absenteismul şcolar e definit ca o 
problemă socială, fiind explicată mai mult prin caracteristicile socioculturale ale mediului de 
provenienţă și apărând mult mai frecvent în mediul urban și în familiile sărace. Desemnează un tip 
de conduită evazionistă stabilă, permanentizată, ce prefigurează sau reflecta deja atitudinea 
structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 

Atunci când elevii încep să lipsească sistematic și generalizat de le şcoală, această conduită 
reprezintă un semnal tardiv al existenței problemelor; absenteismul constituie o formă de agresiune 
pasivă împotriva școlii, indicând că elevii fug de la şcoală chiar cu riscul de a fi pedepsiţi. Reacţiile 
negative ale școlii și ale părinţilor întreţin mecanismele de apărare ale elevului, creând un cerc 
vicios, în care abandonul tinde sa apară drept unica soluţie prin care se pot rezolva toate problemele. 

Absenteismul este principalul factor asociat cu abandonul şcolar, având o înaltă valoare 
predictivă în raport cu acesta; numeroşi autori care au studiat conduitele elevilor ce se corelează cu 
decizia lor de a abandona şcoala au fost de acord că cea mai mare probabilitate de a abandona se 
înregistrează la cei care lipsesc excesiv de la şcoală și au probleme de disciplină; variabila-cheie în 
etiologia inadaptării şcolare este atitudinea părinţilor față de şcoală; prin consiliere individuală, atât 
a elevilor, cât și a părinţilor, se poate ajunge la o mai bună adaptare şcolară. 

Între motivele principale ale absenteismului și apoi ale abandonului şcolar regăsim cauze 
economice, socioculturale sau religioase, psihologice și pedagogice. Efectele abandonului şcolar 
demonstrează de ce acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întâi, cei care 
abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, 
nici formaţia morală și civică necesară exercitării rolului de părinte și a celui de cetăţean al unei 
comunităţi. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri 
și reprezintă, pe termen mediu și lung, o sursă de dificultăţi sociale și de pierderi care depăşesc 
investiţia cerută de formarea iniţială. Din punct de vedere al costurilor economice, scumpă nu este 
persoana bine educată, ci cea insuficient educată, care părăseşte şcoala cu o formaţie şubredă sub 
aspect moral, intelectual sau estetic. 

În vederea prevenirii abandonului școlar, propun următoarele soluții:  
 parteneriat şcoală-familie-comunitate locală, bazat pe colaborare, implicare, sprijin, 

sponsorizare etc.;  
 echipe comunitare, pentru a interveni eficient în reintegrarea şcolară a copiilor; 
 activităţi extraşcolare (excursii, spectacole, vizite la muzee, concursuri tematice, tabere 

de vacanţă etc.);  
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 responsabilizarea la nivelul clasei;  
 valorizarea elevilor aflaţi în dificultate prin diferite activităţi;  
 “Şcoala părinţilor”, pentru a schimba mentalitatea părinţilor care consideră că munca este 

bună pentru copii la orice vârstă;  
 derularea formelor de recuperare şcolară (elevi, adolescenţi, tineri, adulţi), prin forme 

alternative, gen “A doua şansă“;  
 activităţi de consiliere;  
 organizarea de întâlniri între elevi, absolvenţi, părinţi, cadre didactice, cu prezentarea de 

modele de reuşită în profesie;  
 consilierea elevilor şi a părinţilor în vederea accesării fondurilor şi alocaţiilor legale 

(burse, alocaţii, rechizite, bani pentru calculator), în vederea obţinerii actelor de identitate; 
 stimularea copiilor cu rezultate bune la învăţătură; 
 implicarea mediatorului şcolar. 

Toate activitățile pe care le putem face pentru a preveni și combate abandonul școlar trebuie 
susținute social de instituțiile statului, care, cred eu, ar trebui să se concentreze pe eliminarea 
principalului factor al abandonului școlar, și anume SĂRĂCIA.  

Cei mai expuși sunt, din acest punct de vedere, elevii de etnie rromă, pentru că, în special, 
aceste familii sunt cele mai afectate de sărăcie și de lipsa educației. Acești copii sunt condamnați la 
sărăcie și neștiință, pentru că însăși societatea este cea care nu le oferă prea multe șanse! 
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PROBLEMATICA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. înv, primar BODIU LAURA                                                        
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Şuşturogiu 

 

Din punct de vedere conceptual, abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul 
şcolar, înainte de finalizarea unui anumit nivel de învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar 
care îl asociază părăsirii timpurii a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome. 

Abandonul școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație reprezintă fenomene distinct. 
Primul se referă la elevii care renunță să mai frecventeze școala (într-un anumit nivel de 
învățământ), în timp ce al doilea se referă la tinerii dintr-o anumită grupă de vârstă (18-24 de ani) 
care au părăsit sistemul de educație înainte de a finaliza învățământul obligatoriu și care nu au 
urmat ulterior un program de formare profesională continuă/calificare. 

Fenomenului de abandon şcolar se poate explica prin trei paradigme, astfel: 

1. Paradigma psihosocială consideră că persoanele care abandonează şcoala diferă de cele care 
îşi finalizează studiile în ceea ce priveşte unul sau mai multe atribute psihosociale sau trăsături de 
personalitate precum: motivaţia, inteligenţa, imaginea de sine, agresivitatea. 

2. Paradigma interacţionistă interpretează abandonul ca pe o consecinţă a interacţiunii dintre 
caracteristicile individuale ale elevilor şi cele ale mediului educaţional, în care include actori sociali 
precum colegii, profesorii, părinţii ş.a. 

3. Paradigma constrângerii externe afirmă că abandonul şcolar nu este atât un produs al sărăciei, 
cât un produs al presiunii unor factori de mediu pe care individul nu-i poate controla, factori precum 
starea de sănătate sau obligaţiile familiale şi profesionale. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

În iunie 2015, Guvernul a aprobat Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, 
document programatic ce conține mecanisme și măsuri care urmează să fie implementate până în 
2020, în scopul reducerii procentului tinerilor cu vârsta între 18-24 de ani care au finalizat cel mult 
clasa a opta și nu urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională.  

Fenomenul de părăsire timpurie a școlii predomină în rândul unor grupuri aflate în situație de 
risc, cum ar fi tinerii din comunitățile rurale, tinerii provenind din familii cu venituri modeste, romi 
și alte minorități, precum și elevii care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala. 
Părăsirea timpurie a școlii are implicații sociale și economice important. 

În scopul prevenirii abandonului şcolar, este necesar ca la nivel judeţean, inspectoratul şcolar să 
se deruleze diverse activități strategice: implicarea în proiecte POSDRU pe problematica 
abandonului școlar, realizarea constantă de studii centrate pe analiza abandonului școlar, 
implementarea unor planuri de măsuri, monitorizarea realizării indicatorilor propuşi, conceperea şi 
implementarea unor programe de măsuri remediale şi analiza rezultatelor finale. 
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Prin urmare se pot lua în considerare acţiuni precum: asigurarea accesului tuturor 
copiilor/elevilor la serviciile educaţionale, creşterea calităţii educaţiei în toate mediile rezidenţiale, 
asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolarăşi şcolară din judeţ la educaţie, inclusiv a 
celor din zonele isolate, eliminarea oricăror forme de discriminare şi segregare,  eficientizarea 
serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, asigurarea unei oferte 
adecvate de programe educaționale de tipul A doua șansă, abordarea problematicii abandonului 
şcolar în activităţile de formare continuă, formarea părinților pentru conștientizarea rolului de 
beneficiari indirecți ai educației. 

În concluzie, în vederea prevenirii abandonului şcolar trebuie să se aibă în vedere monitorizarea 
continuă a frecvenţei şcolare a elevilor identificaţi în risc de abandon şcolar prin consiliere 
psihopedagogică, programe de remediere, implicare în activităţi extraşcolare, colaborare cu familia. 
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Abandonul  şcolar 

Cauze şi modalităţi de prevenire 
 
 

Prof. Bodnar Firuța 
C. S. E. I. Vișeu de Sus, Maramureș 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 

şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al acestora. Elevii au 
fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate,nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare 
pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate 
care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar.  

Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului şcolar  timpuriu, deoarece sunt 
în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage  
atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi în proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală , găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ fiecare după posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, la fel şi 
gradul lor de adaptare şi percepere dar în mediul şcolar fiecare are un statut, un rol, o valoare fapt ce 
îl determină  să continue şi să îndrăgească  acest mediu. Trebuie plecat de la premisa că fiecare 
copil are o valoare, este unic şi că fiecare copil poate învăţa dar pentru asta cadrul didactic trebuie 
să cunoască aptitudinile şi nevoile fiecarui copil integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să 
îl cunoască, să îi cunoască trăirile. 

Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 
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 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).     

 Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta. 
 Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 

elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

 Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 

În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre.  

Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea să 
devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE                                
ÎN PREVENIREA ŞI CORECTAREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
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Grădinița cu P. P. „Floare de Iris”, Cluj-Napoca, Cluj 

 

A fi profesor în societatea contemporană presupune asumarea unei responsabilităţi deosebit de 
mari. A fi profesor presupune transmiterea eficientă de informaţii din domeniul de specialitate al 
acestuia destinate elevilor săi. De asemenea, a fi profesor eficient presupune stabilirea unei relaţii 
pozitive cu elevii săi, construită pe încredere reciprocă, cooperare, empatie şi interes educaţional. 
Acest ultim aspect menţionat presupune acordarea de sprijin pentru problemele cu care se confruntă 
elevii în încercarea lor de a le rezolva cât mai eficient. În acest sens, pentru numeroşi elevi, 
abandonul şcolar poate reprezenta o foarte mare problemă, deoarece aceasta poate crea premisele 
eşecului educaţional şi în viaţă.  

Abandonul constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de 
nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii ciclului de studii început. Astfel, profesorii au un rol extrem de important în 
motivarea şi încurajarea elevilor în a rămâne în sistemul educaţiei formale, în acord cu 
particularităţile lor. 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul, prevenind totodată un  eventual abandon școlar. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
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creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar  în acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor și activităților. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru.  

În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor 
datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea 
portului popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării 
acestor activităţi extracurriculare.  

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice 
poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a „îmbrăcării” unor costume 
populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 
deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 
cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori.  

Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, 
fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea 
copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare 
în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea, să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i 
provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  

Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această 
curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm 
la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber și bineînțeles previne abandonul școlar.  

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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 „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” ( M. 
Montessori  „Descoperirea copilului ”  Editura Didactica și Pedagogică, 1977). 
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În societatea românească categoriile dezavantajate reprezintă o problemă reală, conștientizată și 

recunoscută cu precădere în ultimul deceniu. Fenomenul marginalizării are consecințe grave atât 
asupra dezvoltării persoanei cât și a funcționării și evoluției democratice a societății. Excluderea 
copiilor și a tinerilor din cadrul învăţământului de masă este o discriminare ce conduce la violarea 
drepturilor umane ale acestora. Legile şi acordurile internaţionale sprijină acest punct de vedere. 

Fenomenul slabei participări la educaţie a copiilor preşcolari şi şcolari din familiile 
dezavantajate şi defavorizate este o realitate faţă de care sistemul naţional de învăţământ trebuie să 
manifeste o preocupare constantă atât pentru înţelegerea fenomenelor specifice acesteia cât şi pentru 
găsirea unor modalităţi de remediere a consecinţelor lor. 

O analiză atentă a cauzelor care au condus la aceste fenomene aduce în prim plan situaţia 
economico-socială precară a familiilor acestor categorii de copii. La aceasta, contribuie lipsa de 
educaţie a părinţilor fapt care are consecințe negative asupra participării la educaţie a copiilor prin 
faptul că, în aceste familii, nu există un climat favorabil educaţiei, în general. 

În mod special, pentru familiile de rromi care aparţin unor grupuri dezavantajate, intervin şi alţi 
factori care ţin de statutul istorico-social şi tradiţional al acestor etnici. Aceşti factori sunt 
fenomenele de marginalizare, automarginalizare, diferenţele rasiale şi culturale şi o anume tradiţie 
negativă provenită din comunicare insuficientă care marchează comunităţile izolate.   

La familiile tuturor grupurilor de copii puse în discuţie se remarcă un grad ridicat de ignoranţă 
privind relaționarea lor socială. În ceea ce priveşte direcţiile şi acţiunile care trebuie să fie 
întreprinse pentru promovarea principiilor şcolii incluzive la copiii proveniţi din medii 
dezavantajate şi defavorizate, se pot menţiona: unitățile școlare care au astfel de copii trebuie să 
inițieze în mod organizat acțiuni comune pentru intercunoaștere si formarea respectului reciproc, 
proiecte în parteneriat educațional cu părinții, în principal, și cu ceilalți parteneri educaționali pentru 
valorizarea identităților culturale; realizarea unor proiecte în parteneriat cu comunitatea locală 
pentru integrarea acestor copii; susținerea morală a părinților, accesul la informație pentru 
prevenirea și eliminarea abandonului școlar; realizarea de către școală a programelor de consiliere a 
părinților, implicarea unui număr cât mai mare de factori interesați în rezolvarea acestor probleme; 
organizarea de cursuri de formare practice pentru cadrele didactice; organizarea de campanii 
antidiscriminare, antisegregare incluse în programele comunității, producerea de materiale 
informaționale pornind de la aceste acțiuni; inițierea la nivel de școală a unor proiecte în parteneriat 
educațional cu părinții pentru valorizarea identităților culturale.  

La aceste măsuri se pot adăuga și altele mai concrete pentru eliminarea desegregării, cum ar fi: 
stabilirea de clase eterogene pentru elevii de la toate nivelele de educaţie; schimbarea poziţiei 
elevilor în mod regulat astfel încât nici un grup de elevi să nu fie permanent poziţionat în spatele 
clasei; asigurarea transportului pentru copiii rromi la şcolile cu o altă majoritate etnică, în special 
pentru copiii din zonele teritoriale segregate; utilizarea în comun a spaţiilor şi facilităţilor; angajarea 
şi instruirea mediatorilor şcolari rromi; stabilirea de responsabilități pentru fiecare elev din clasă 
astfel încât fiecare să se simtă util; oferirea de ore suplimentare de predare ca acţiune corectivă 
pentru copiii cu dificultăţi de învăţare; dezvoltarea unei programe şcolare de bază concentrată pe 
nevoile educaţionale ale rromilor; introducerea în programa şcolară a subiectelor legate de 
prevenirea discriminării; implicarea personalului educaţional rrom în şcoli pentru a asigura predarea 
programei specifice (limba rromani, istoria şi tradiţiile rromilor); pregătirea personalului 
educaţional în educaţie incluzivă pentru a asigura un climat educaţional corespunzător pentru un 
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mediu multietnic, intercultural; creşterea conştientizării comunităţilor rrome cu privire la calitatea 
educaţiei în şcolile eterogene şi implicării părinţilor în procesul decizional la nivelul şcolii; 
creşterea conştientizării părinţilor cu privire la beneficiile educaţiei incluzive pentru a descuraja pe 
aceia care cer includerea copiilor lor în clase cu copii nerromi sau  stabilirea de clase separate 
pentru copii rromi. 

La nivel de clasă, școală și comunitate am realizat o serie de proiecte pe teme ca: asigurarea 
dreptului la educație indiferent de origine etnică și socială; rasismul ca formă de discriminare; 
centru de educație interculturală în școală; comunități și tradiții. Activitățile principale prin care am  
desfășurat aceste proiecte au fost: jocuri de rol, activități pe grupuri și subgrupuri, expoziții de artă, 
programe cultural-artistice, realizarea de portofolii, dicuții de grup, zile multiculturale, zile deschise 
cu invitarea actorilor sociali din comunitate, activități comune cu părinții, vizite la domiciliu etc. 

O inițiativă reușită și remarcabilă a Ministerului Educației și Cercetării a fost desfășurarea 
Proiectelor Phare 2003 și 2004 Acces la educație pentru grupurile dezavantajate, prin care s-au 
oferit mai multe propuneri, proiecte, ghiduri pentru îmbunătățirea și eficientizarea muncii cu 
grupurile defavorizate de către cadrele didactice care se confruntă cu aceste probleme. Ghidurile 
sunt foarte practice și s-au concretizat în 8 publicații: Educația incluzivă, Panificarea în contextul 
ameliorării școlare, Învățarea într-un mediu incluziv, Sprijin individualizat pentru învățare, Sprijin 
pentru adulții care învață, Parteneriat școală-familie-comunitate, Curriculum la decizia școlii în 
mediul incluziv, Educația incluzivă.  

În ultimii ani au avut loc o serie de inițiative atât la nivel național cât și local pentru 
îmbunătățirea sistemului de educație având la bază principiile incluziunii, a nediscriminării, a 
egalității de șanse, a dreptului la educație. Cu toate acestea există încă o serie de probleme la nivelul 
școlilor, abandonul școlar al romilor, slaba lor participare la procesul instructiv, slaba implicare a 
parinților rromi în educarea copiilor lor dar și lipsa cadrelor didactice pregătite în acest sens. 
Procesul incluziunii, a luptei împotriva desegregării și marginalizării este unul greu și lent, de aceea 
este nevoie de mult efort, voință și responsabilitate pentru a susține aceste inițiative în continuare, 
prin realizarea și îmbunătățirea lor permanentă, ținând cont de interesul superior al copilului, de 
dreptul său la educație. 

 
 
1. Cherata, Lucian, Integrarea europeană și problema romilor, Ed. Arves, Craiova,2005); 
2. Kovacs, Maria, Curriculum la decizia școlii în mediul incluziv, Centrul Step by Step, 

București, 2006, Proiect Phare 2003 - Acces la educație pentru grupuri dezavantajate; 
3. Ministerul Educației și Cercetării, Participarea la educație a copiilor romi: probleme, soluții, 

actori, București, Ed. MarLink, 2002; 
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COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Profesor pentru învățământ primar, 
Boiciuc Lazăr Nadia-Nastasia 

Școala Gimnazială Moldova Sulița 
  
 
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 

activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
îi lipsește motivația școlară; 
are dificultăți de învățare; 
are o rată a absenteismului mare; 
are rezultate școlare slabe; 
are imagine de sine scăzută; 
este izolat față de colegi; 
îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
are o lipsă reală a unui suport școlar; 
manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui 

control parental; 
cerințe educaționale speciale; 
stare de sănătate precară; 
manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 

vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
provine din medii sociale sărace; 
nefrecventarea gradiniței; 
lipsa unui model educațional din familie. 
Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 

Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu 

scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să 
le urmeze; 

schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la 
mediul înconjurător al copilului; 
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atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
control parental direct și activ în viața copiilor; 
limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.  

Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

să evite supraîncarcarea școlară; 
să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 

probleme; 
să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
exigențele școlare să fie rezonabile; 
sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 

copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
să existe o dotare materială adecvată în școală; 
programe de consiliere pentru părinți; 
colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 
Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 

pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește.  

Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și 
preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 

Prof. Elena Claudia Bojan                                                               
Scoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu”, Caracal 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți.  

 
Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 

personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. 
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Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 
de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea 
surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie 
un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie 
bine organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  

     Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
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care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
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PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR                                                          
Proiect de prevenire a abandonului școlar 

 

Autori: prof. Bolohan Romeo, secretar Nechifor Mihaela 

 

INFORMAȚII DESPRE ȘCOALĂ 

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” se află în localitatea Dumbrăveni, judeţul Suceava şi oferă 
servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din comuna Dumbrăveni şi din localităţile apropiate 
(Siminicea, Bursuceni, Corocăiești, Salcea, Verești, Bănești, Fântânele).  Şcoala noastră acordă o 
atenţie deosebită formării unor tineri adaptabili la cerinţele actuale ale pieţii muncii, iar 
viziunea școlii noastre  este definită de un nivel calitativ al educației cât mai ridicat în vederea 
realizării accesului acestora pe piaţa muncii.  

În școala noastră studiază un număr de 1752 de elevi care au reușit să obțină, doar în ultimii trei 
ani, zeci de premii la olimpiadele școlare, inclusiv la nivelul învățământului profesional și 
tehnic. Ținta noastră este să devenim o unitate de învățământ în care se practică o educaţie de 
calitate, o școala integrată nevoilor sociale ale comunității, cu o ofertă educațională care sprijină 
integrarea pe pieța muncii cu șanse egale pentru toți elevii. Din baza materială fac parte și 2 ateliere 
de textile și mecanică, în care studiază 180 de elevi și care, din păcate nu dispun de o bază materială 
care să le asigure educația practică la standardele moderne. 

Rezultatele elevilor la olimpiade și concursuri internaționale au avut la bază și implicarea lor în 
proiectele naționale și internaționale derulate în școală, prin dezvoltarea unor competențe sociale 
specifice unor astfel de activități. 

Astfel, școala noatră a desfășurat următoarele proiecte:  „Forensics and Creative Theatre”, 
(„Competiţii oratorice şi teatru creativ”) destinat adolescenţilor în vârstă de 15-18 ani, care 
stăpânesc anumite abilități de bază pentru a învăța-să înveți și care au anumite abiliăți de realizare a 
diverselor produse. Un alt proiect POSDRU a fost ACTIVI PENTRU VIAȚĂ – ACTIVITĂŢI DE 
EDUCAŢIE NONFORMALĂ PENTRU O VIAŢĂ ACTIVĂ, fiind destinat unui număr de 260 de 
elevi din clasele terminale de liceu tehnologic precum și proiectul ACCES LA SUCCES – program 
inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru  EVALUAREA NAȚIONALĂ. 

Rezultatele proiectelor, cum ar fi conținuturile, exemplele de bună practică, deprinderile, 
atitudinile, experiențele sociale trăite, sunt permanent diseminate pe mai multe paliere, dat fiind 
numărul mare de profesori metodiști, mentori, formatori, doctori din școala noastră. 

Canalele de promovare al proiectului vor fi: postarea unor fotografii și descrieri ale activităților 
derulate pe site-ul școlii, pe rețelele de socializare, postarea produselor video ale proiectului pe site-
ul YouTube, articole și reportaje în mass-media.  

Titlul proiectului 

PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR 

De ce acest proiect pentru școala noastră? 

290



Comuna Dumbrăveni este una din cele mai mari localități rurale din țară, cu aproximativ 9000 
de locuitori, dintre care aproximativ 1800 de elevi (de la învățământul primar până la cel liceal) 
studiază în mai multe corpuri ale școlii. Dintre aceștia, aproximativ  160 de elevi intră săptămânal în 
atelierele de textile și mecanică.  Aceste ateliere reprezintă dintre cele mai importante spații de 
învățământ pentru elevii din învățământul tehnic deoarece dispun de un personal calificat, 
ingineri și maiștri instructori care fac eforturi suplimentare pentru buna instruire a elevilor în 
domeniile textile și mecanică, iar numărul de fabrici și întreprinderi de lucru în în cele 2 domenii 
din zonă este mare. Din păcate însă atelierele de textile și de mecanică nu au o baza materială 
corespunzatoare bunei desfășurări a activităților, fapt pentru care ne dorim să îmbunătățim aceste 2 
ateliere cu mașini și instalații utile pentru educația copiilor.  

Scurtă descriere a proiectului: 

Localitatea Dumbrăveni se află la o distanță aproape 15 km de orașul Suceava, oraș recunoscut 
pentru întreprinderile în domeniul textil. Astfel, în orașul Suceava funcționează următoarele 
întreprinderi: Moda Miss Suceava, S.C Cozlum S.A Suceava, S.C. Moda Lux Suceava, S.C Star 
Mod S.A Suceava, S. C. R.C.M. SRL- Suceava, precum și multe ateliere de prelucrare a 
materialelor textile și mecanică. Există și în localitatea Dumbrăveni câteva ateliere în acest 
domeniu, ceea ce face ca șansele de angajare a tinerilor în domeniile textile și mecanică să fie de 
98%. 

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni- Suceava dispune de o bază materială 
minimă în pregătirea a 85 de elevi din comuna Dumbrăveni și din localităţile învecinate (Siminicea, 
Bursuceni, Corocăiești, Salcea, Verești, Bănești, Fântânele).  Cu toate acestea, personalul  format 
din ingineri și maiștri instructori sunt cu toții calificați făcând eforturi suplimentare pentru buna 
instruire a elevilor. 

Astfel, școala noastră îşi propune ca prin intermediul proiectului “Pregătiți pentru viitor” să 
modernizăm şi să dotăm 2 ateliere de confecţii textile și mecanică, asftel încât să ofere elevilor un 
spaţiu de pregătire cu o dotare adecvată care să le permită să dobândească pe parcursul studiilor 
abilităţile necesare pentru viitor, pentru se angaja în viitor la fabricile de textile și mecanică din 
oraşul Suceava și la atelierele din localitate. 

Nevoia/problema pe care dorești să o rezolvi și situația actuală din comunitate: 

Nevoia formării de calitate a elevilor în domeniile mecanic și textile a fost identificată de 
conducerea şcolii şi discutată cu cadrele didactice de specialitate odată cu introducerea şcolii 
profesionale de 3 ani. 

Aceasta trebuie rezolvată la nivelul comunităţii pentru o pregătire tehnică a elevilor din 
învățământul profesional la un nivel similar pregătirii elevilor din ţările U E. Școala noastră dispune 
însă de o bază materială precară necorespunzătoare funcționării. 

Cu ajutorul uneltelor și mașinilor pe care vrem să le achiziționăm, vom desfășura în continuare 
proiectele derulate până în prezent (“Stil și Eleganță”, “Viitorul tău, misiunea noastră”, “Cel mai 
bun meseriaș”, etc), dar vrem să inițiem noi concursuri pentru o formare eficientă a forţei de muncă: 
“Cel mai ingenios și util produs!”, “Eu, în viitor!”, prin care elevii noștri să găsească  noi idei de 
eleborare a produselor cu ajutorul noilor mașini și unelte achiziționate, având astfel mari șanse în 
gasirea unui loc de muncă. 
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Scop și obiective: 

SCOP: Reabilitarea a 2 ateliere, respectiv de textile și mecanică, din cadrul liceului nostru ce 
asigură creşterea nivelului de pregătire practică a absolvenţilor din învăţământul profesional şi 
ethnic și reducerea abandonului școlar. 

OBIECTIVE: O1: Dotarea corespunzătoare a atelierelor de mecanică și textile prin 
achiziţionarea de: 5 mașini industriale automate, 1 stație  de călcat, 1 mașină automată de brodat, 2 
laptopuri, 2 imprimante, 1 strung, 1 freza, 1 kit practică, 1 motor cu aer, 1 mașină debitat, 2 masini 
de îndoit table, 2 bancuri cu menghine, 1 aparat sudură modernă, 2 videoproiectoare și materiale 
auxiliare; O2: Informarea a 20 de cadre didactice şi celor 160 elevi de la aceste calificări, în cadrul 
unei sesiuni de informare cu privire la folosirea echipamentelor achiziţionate, în colaborare cu 
operatorii economici din domeniile mecanică și textile cu care şcoala noastră are încheiate contracte 
în luna a patra de proiect; O3: Îmbunătăţirea sistemului instructiv-educativ cu noțiuni teoretice și 
practice prin organizarea a 2 lecţii demonstrative în a cincea lună de proiect, precum şi organizarea 
concursului “Cel mai ingenios și util produs!”, pentru a evalua abilităţile practice și gândirea 
creativă la elevi, în a şasea lună de proiect; O4: Atragerea unui număr mare de elevi la calificările 
vizate, realizată prin activităţi practice în cadrul Campaniei “Viitorul tău, misiunea noastră”, pentru 
elevii de clasa a-VIII-a și părinții acestora în luna a șaptea de proiect. 

O2: Dobandirea experienței practice in atelierele scolare, care pot facilita tranziția 
participanților de la şcoală la locul de muncă 

Elevii de la școala  profesională (aproximativ 160) , vor cunoaște și vor ști să utilizeze o gama 
larga de mașini și utilaje automatizate pentru a se adapta noilor cerințe de pe piață. 

O3. Dotarea atelierului cu: Ø Maşină simplă cu 1 ac, cusătură rigidă SIRUBA L720-M1 10 
bucăţi Ø Maşină de surfilat cu 1 ac şi 3 fire TYPICAL GN3000-3 VV 2 buc Ø Masă de călcat 
rabatabilă cu absorbţie (semi-profesională) ANGHINETTI VHIT 2 buc Ø ANGHINETTI V2 – 
Generator portabil de 2 litri cu fier de călcat 2 buc O 4. Achiziţie de accesorii pentru atelier 
(gherghefe pentru țesut manual, foarfece, bobine aţă, nasturi, fermoare, mărgele, paiete, materiale). 

Activități: 

Act 1. Pregătirea şi lansarea proiectului printr-o întâlnire comună în vederea lansării oficiale a 
proiectului în prima lună a proiectului (1 – 31  august 2017); 

Act 2. Identificarea mașinilor și uneltelor necesare și renovarea celor 2 ateliere, în a doua lună 
de proiect, în prima perioadă lunii septembrie 2017. 

Act 3. Achiziționarea mașinilor și uneltelor necesare proiectului, va avea loc în a 3-a lună a 
proiectului (1 – 31 octombrie 2016) şi va beneficia de sprijinul unor specialişti în cele 2 domenii. 

Act 4. Program de informare a beneficiarilor 

Toți beneficiarii vor participa la câteva sesiuni de informare cu privire la folosirea 
echipamentelor achiziţionate; 

Act 5. Program de formare a beneficiarilor unde se va organizarea 2 lecţii demonstrative pentru 
îmbunătăţirea sistemului instructiv-educativ cu privire la noțiuni teoretice și practice, și organizarea 
concursului “Cel mai ingenios și util produs!”, activități ce vor avea loc în lunile a 5-a și a 6-a de 
proiect; 

292



Act 5. Campanie de informare pentru elevii din clasele terminale va avea loc în lunile 7 și 8 de 
proiect în cadrul camaniei “Viitorul tău, misiunea noastră”, destinat elevilor de clasa a-VIII-a atât 
din comuna Dumbrăveni cât și din localtățile limitrofe. 

Activitatea 6. Asistarea şi consilierea absolvenților pentru integrarea în şcoala profesională ce 
va avea loc în lunile 9 și 10 a proiectului. 

Activitatea 7. Evaluarea proiectului pentru toți beneficiarii proiectului, în ultima lună de proiect 
(iunie 2017). 

Rezultate așteptate și impact: 

Dotarea celor 2 ateliere cu echipamentele necesare va aduce plus valoare școlii noastre, va 
încuraja tinerii să urmeze cele 2 calificări, deoarece cu o pregătire practică corespunzătoare vor 
avea șansa de a se integra mai ușor pe piața muncii. Cei 160 de elevi înscriși anual în învățământul 
profesional din școala noastră vor avea activitățile practice în atelierele astfel dotate și în urma 
activităților desfășurate vor dobândi competențe necesare de specialiști în domeniile mecanic și 
textile. Astfel, impactul asupra scolii ca furnizor de educaţie şi rezultatele obţinute în urma 
activităţii de dotare a celor 2 ateliere se vor reflecta în creşterea calitativă a activităţii didactice şi în 
îmbunătăţirea bazei tehnice a şcolii, va oferi cadrul pentru dezvoltarea competenţelor elevilor în 
cele 2 domenii atât pentru cei din generaţia actuală cât şi pentru generaţiile viitoare. În urma 
desfășurării orelor practice demonstrative elevii vor avea ocazia să se afirme în fața angajatorilor, 
iar aceștia, la rândul lor, vor putea eventual selecta viitori angajați. Comunitatea locală va fi 
beneficiarul direct al pregătirii profesionale a elevilor, contribuind la dezvoltarea economica a 
localității. 

Toate activităţile de promovare şi diseminare a proiectului vor avea astfel un impact pozitiv 
asupra imaginii şcolii noastre. 

 Activităţile desfăşurate în cadrul campaniei “Viitorul tău, misiunea noastră”, vor da rezultate 
pozitive şi vor duce la atragerea elevilor spre şcoală, reducând absenteismul școlar. Sesiunile de 
informare vor avea un impact semnificativ atât asupra cadrelor didactice, ducând la îmbunătăţirea 
procesului instructiv-educativ, cât şi asupra elevilor care vor avea o atitudine pozitivă faţă de 
pregătirea tehnică. Impactul economic se va realiza prin transferul cunoştinţelor practice şi teoretice 
ale elevilor la viitorul loc de muncă şi în domeniul antreprenorial. Aceste abilităţi vor fi dobândite şi 
perfecţionate la orele de instruire practică, în cadrul concursurilor şcolare organizate pe durata 
proiectului. Comunitatea locală va fi beneficiarul direct al pregătirii profesionale a elevilor, viitorii 
muncitori din sectorul economic, contribuind la dezvoltarea economica a localității. conducând la 
atragerea unei populaţii şcolare mai numeroase, proiectul dovedindu-şi astfel sustenabilitatea. 

Sustenabilitate și impact: 

Beneficiari directi ai proiectului sunt cei 160 de elevi ai claselor a IX-a, a X-a și a XI-a 
profesională care vor studia în cele 2 ateliere. Vorbim de elevi cu povești de viață triste, proveniți 
din familii cu dificultăți financiare și familiale. Materialele achizitionate in cadrul proiectului vor fi 
folosite de către copii cel putin 10 ani școlari. Beneficiari indirecti sunt familiile acestor copii, care 
vor avea un nivel de trai mult mai ridicat după ce acești absolvenți ai școlii profesionale își vor găsi 
un loc de muncă. O altă categorie de beneficiari indirecți este reprezentată de angajatorii de pe piața 
muncii, care vor avea în elevii formați în cele 2 ateliere,o forță de muncă calificată. Comunitatea va 
beneficia de acest proiect, în primul rând prin exemplul de bună practică dat, cât și prin 
achiziționarea și utilizarea obiectele realizate în cele 2 ateliere. 
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Maşinile ce vor fi achiziţionate vor rămâne în uzul şcolii, utile pentru o pregătire de calitate a 
generaţiilor viitoare de elevi, iar şansa ca absolvenții de gimnaziu să aleagă această specializare va 
creşte. Cursanţii vor putea confecţiona diferite obiecte vestimentare, obiecte de artizanat pentru 
concursuri, expoziţii, târguri de specialitate, astfel încât să-şi formeze abilităţile necesare pentru 
angajare după absolvire. În perioada vacanţelor, atelierul poate fi închiriat unor terţi, iar veniturile 
obţinute vor asigura mentenanţa utilajelor. Dotarea atelierului aduce prestigiu liceului în cadrul 
ofertei educaționale. În cadrul orelor de instruire practică, elevii au șansa de a păstra și de a 
promova tradițiile din zonă prin confecționarea de obiecte de artizanat: trăistuțe, baiere, zgărdane, 
brățări, preșuri, carpete, obiecte decorative metalice, suporturi metalice pentru flori și ornamentale. 

Motivul pentru care ne dorim să continuăm şi în viitor aceste tipuri de activităţi este numărul 
foarte mare de copii şi tineri existenţi în aceste instituţii la nivel naţional care nu au legături cu 
familiile lor. Totodată proiectele asemănătoare pe care le-am mai derulat şi până acum şi 
oportunităţile care se ivesc în fiecare zi ne fac să credem că aceste categorii de tineri au o şansă în 
plus la un viitor mai bun.  

Ca sustenabilitate a proiectului există oportunitatea de a încheia contracte de închiriere a 
atelierului către terți, în cazul nefolosirii acestuia în scop educativ, la sfârșitul săptămânii sau în 
perioada vacanțelor școlare. 

Pe termen scurt se preconizeaza utilizarea dotarilor pe care speram sa le realizam prin acest 
proiect in sustinerea probelor practice ale examenelor pentru certificarea competentelor profesionale 
ale elevilor din invatamantul profesional si liceal, precum si pregatirea acestora pentru perfomanta, 
respectiv participarea acestora la concursurile si olimpiadele scolare. – Pe termen mediu este 
posibilă o relansare a interesului tinerei generaţii spre invatamantul universitar tehnic. -Pe termen 
lung, din cauza lipsei de meseriasi in domeniile mecanic si electromecanic, necesari in societate 
estimam o creştere a interesului elevilor pentru aceste meserii. -Se îmbunătățește accesul la educaţie 
pentru populaţia şcolară din comunitate – Intervine o schimbare pozitivă în comunitate -Se 
construiește un pact viabil şcoală -Crește încrederea în propriile forţe ale elevilor 

Cum vei implica în proiectul tău resurse? 

Cursurile de iniţiere IT susţinute de școala noastră se vor realiza prin profesorul de informatică 
în cuantum la suma de 1000 lei precum și membru din echipa de proiect va desfășura câte 8 ore pe 
săptămână pentru desfășurarea tuturor activităților și atingerea tuturor obiectivelor proiectului. În 
toate activitățile proiectului membri echipei de proiect vor desfășura aceste activități în mod 
voluntar. 

Echipa de proiect va disemina proiectul pe site-ul școlii, pe forum isjsv, în mass-media locală 
astfel încât va crește interesul comunității visavi de școala noastră. 

Coordonatorul va încheia parteneriate cu diferite instituții din Dumbrăveni și Suceava, dar și 
cu școlile învecinate. În același timp, va verifica compatimentul de contabilitate pentru achizițiile 
făcute să fie corecte, va închega o echipă ai cărei membri să-şi asume rolul în care se implică, va 
promova și disemina proiectul în mediul online și în mass-media.  

Cei 2 maiștri se vor ocupa de formarea și informarea beneficiarilor, iar domnul inginer 
Codruț se va ocupa de achiziționarea mașinilor și uneltelor necesare.  

Coordonatorul proiectului, fiind și asistent social, se va ocupa și de asistarea și consilierea 
absolvenților de clasa a VIII-a. Cursurile de iniţiere IT și prezentarea digitală vor fi susținute de 
profesorul de informatică. 
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În ce măsură proiectul tău are o componentă de inovare? 

Elevii vor lucra în echipe online, iar coordonatorul proiectului va monitoriza învăţarea 
electronică şi implementarea proiectului. 

Rezultatele pe termen lung sunt intensificarea învăţării digitale şi a predării şi consultării online, 
aplicarea diferitelor instrumente TIC în procesul de predare/învățare precum și obținerea unor 
competențe în domeniul tehnologiilor digitale pentru buna desfășurare și funcționare a mașinilor 
automatizate. Astfel, elevii vor învăța noi procedee de funcționare a mașinilor și utilajelor 
automatizate cu ajutorul diferitelor site-uri de specialitate Cu ajutorul mașinii de brodat se pot broda 
suprafețe plane sau tubulare din orice material textil, natural sau sintetic sau pe carton, iar cu 
ajutorul laptopurilor elevii pot vedea noutățile din întreprinderile de confecții (mașini, utilaje, 
procesul de producție), cu ajutorul tutorialelor ce demonstrează cum se realizează anumite obiecte 
decorative și produse de îmbrăcăminte. 

Se pot face broderii de personalizare sau de eveniment, se pot broda tricouri sau șepci, genți, 
sacoșe, îmbrăcăminte de lucru sau uniforme și până la hăinute pentru copii. 

Cu ajutorul strungului CNC elevii vor diminua capacitatile  KBN-ului de mentinere a 
tolerantelor in cicluri multiple de lucru. Elevii vor obține astfel diverse produse cu mașini și utilaje 
de ultimă generație.  

Evaluare proiect: 

Elevii de la aceste calificări îşi pot perfecţiona competenţele practice într-un mediu şcolar 
adecvat nevoilor proprii, lucru ce va duce la creşterea calităţii pregătirii profesionale şi a inserţiei pe 
piaţa muncii. 

Ca rezultate așteptate sunt cresterea stimei de sine a tinerilor și diminuarea riscului de 
abandon școlar și social, precum și dezvoltarea abilităților la standard europene a  160 de tineri 
din școală. 

Feedback direct, sondare prin interviu cu beneficiarii, familiile beneficiarilor precum și cadrele 
didactice din școală. 

Evaluarea se va face prin aplicarea unor chestionare de fadback, prin metoda observației, și alte 
metode online eficiente în obținerea rezultatelor proiectului. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 
 

Prof. înv. preșcolar: Bondac Emilia Daniela 
Scoala Gimnazială ,,Iosif Catrinescu’’ Dragoslavele/Arges 

 
 

  
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 
elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale. 
 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala.  
De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
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urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 
 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 

vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
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comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 
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ȘCOALA PĂRINȚILOR – ABSENTEISMUL, PRIMUL PAS SPRE 

ABANDONUL ȘCOLAR 
 
 

Prof. BORANDĂ Janeta – Violeta 
Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, Constanța 

 
 
Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,  problemele de 

relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 
social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) 
determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut.  

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 
dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare 
şi notare, frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi factori de stres pentru elevi care, din 
păcate, uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, 
absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită 
care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.  

Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa 
excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 

 
1. ABSENTEISMUL – DEFINIRE,  CARACTERIZARE,  FORME,  SEMNIFICAŢII 

- problemă socială; conduită evazionistă, cronică, care reflectă atitudinea structurată a 
lipsei de interes, motivaţie, încredre în educaţia şcolară 

- fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist; 
evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă) 

- formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor probleme) 
- reducere a ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile 

grupului (de elevi) 
- forme:  
 absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la 

câteva discipline)  
 absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează 

abandonul şcolar) 
 căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra-  sau interpersonală) 
 dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi) 
 dorinţa de apartenenţă la grup („ritualuri de iniţiere”) 
 atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem 
- semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală: funcţia de separare/ individualizare 

(mai ales la adolescenţi) 

2. CAUZELE ABSENTEISMULUI 
1. 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);  

2. care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate 
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3. care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 
supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) 
evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, politici 
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale (în şcolile de „elită”) 

- foarte importantă este şi variabila vârstă:  
 la elevii mici – fuga de la şcoală poate fi o manifestare a „fobiei şcolare”; cauze: 

dependenţă crescută de părinţi, părinţi care valorizează excesiv educaţia şcolară; stiluri parentale 
supraprotectoare, autoritare sau indiferente; strategie defensivă faţă de colegii violenţi, eşecul 
şcolar, situaţii umilitoare. 
 la elevii mari – fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (proces de deliberare, luare a 

deciziei); cauzele pot fi: frica de evaluare, de eşec, fobia/ anxietatea socială (frecventă în 
perioada adolescenţei, manifestată prin anxietate faţă de situaţia de a fi observat de colegi, 
teama de a vorbi în public, teama de a interacţiona cu persoane de sex opus, teama de critică, 
stimă de sine scăzută); teama de pedeapsă, teama de pierdere a statutului în grup 
 riscurile fugii de la şcoală: depresia, consum de toxice legale şi ilegale, acte delictuale, 

abandon şcolar. 

PAŞI ÎN APLICAREA PROGRAMULUI DE MONITORIZARE  

A ABSENŢELOR ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ 

 
1. Constituirea Comisiei de monitorizare a absenţelor la nivel de şcoală. 
2. Completarea Fişei de monitorizare a absenţelor nemotivate şi a Fişei sintetice pentru clasă de 

către diriginţii /învăţătorii claselor.  
3. Completarea Fişei de centralizare a absenţelor nemotivate şi a Fişei sintetice pentru şcoală. 
4. Aplicarea chestionarelor pentru elevi, părinţi în clasele unde absenteismul este ridicat. 
5. Solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului/ activităţilor de intervenţie 

– prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat. 
 
ALTE  SUGESTII  DE  INTERVENŢIE  ÎN  CAZUL  ABSENTEISMULUI 

1. Monitorizarea săptămânală, de către diriginte, a absenţelor elevilor pe fişa tip de 
monitorizare şi prezentarea lunară a situaţiei absenţelor către conducerea şcolii 

2. Aplicarea chestionarului privind absenteismul (dacă situaţia o impune) 
3. Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au 

contribuit la situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate) 
4. Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către 

diriginte a  unor măsuri amelioratorii) 
5. Discutarea, în particular, a incidentului/ situatiei cu elevul – căutarea împreună a unor 

soluţii pentru evitarea repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală / a 
familiei (în funcţie de cauză) 

6. Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, 
legătura permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin 
mecanismele de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să 
fie văzut de elev ca unică soluţie pentru „rezolvarea” problemei) 

7. Dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate 
media rezolvarea situaţiei conflictuale profesor-elev 

8. Alte modalităţi de profilaxie: 
- ieşirea din şcoală pe parcursul orelor de curs doar pe baza unor bilete de învoire, 

semnate de diriginte sau profesorul clasei, care să fie ritmic contabilizate la secretariat 
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- notarea riguroasă a absentelor la fiecare oră de curs 
- confirmarea oficială a legitimării elevului la vreun Club Sportiv şi anunţarea prealabilă a 

programului competiţional; aprobarea motivării absenţelor pentru participarea elevului la 
competiţiile sportive de către conducerea şcolii 

- respectarea Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară pentru elevi 
- menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă 

afectivă pentru toţi elevii 
- metode de predare – învăţare atractive 
- promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimenteze succesul; evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, 
marginalizarea, celor care nu aparţin elitei 

- sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; 
nota să fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului 

- profesorii să comunice eficient (asertiv, să folosească ascultarea activă) să evite 
etichetarea elevilor, să critice constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe 
sancţionarea lor 

- diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare 
9. Alte strategii de intervenţie: 
- realizarea unui panou al elevilor cu cea mai bună frecvenţă la şcoală 
- crearea unui forum al părinţilor (pe site-ul şcolii) 
- publicarea, pe site-ul şcolii, a listei elevilor cu cele mai puţine absenţe 
- programe de consiliere a părinţilor (de tip „şcoala părinţilor”) 
- colaborare cu toate autorităţile comunităţii locale (poliţia de proximitate, jandarmeria, alte 

asociaţii şi ONG – uri). 
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Insuccesul școlar 

 
 

Prof. Borca Valentin-Petru 
Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță” Deva 

 
 
Insuccesul școlar cu toate formele lui de manifestare, reprezintă ansamblul pierderilor școlare 

ale căror efecte se repercutează negativ asupra integrării sociale, profesionale și asupra relațiilor de 
conviețuire cu semenii.  

În activitatea școlară, insuccesul îmbracă o gamă largă de manifestări, de la anumite dificultăți 
,,accidentale”, până la repetenție și abandon școlar. Formele de manifestare ale insuccesului școlar 
se clasifică după durată și după amplitudine în următoarele faze: faza premergătoare – specifică 
primelor diminuări ale activităților școlare, lipsa motivației, nemulțumiri față de unele aspecte din 
școală; faza de retapaj – caracterizată prin lacune mari, evitarea eforturilor de studiu individual, 
aversiune față de învățătură, de profesori, de autoritatea școlară în general, de perturbarea orelor, 
etc., sau de absențe nemotivate; faza eșecului școlar (repetenția, abandonul școlar) – care are 
consecințe negative atât în dezvoltarea personalității cât și în integrarea socio-profesională. 

Insuccesul școlar se manifestă sub două aspecte:  
1. Rămânerea în urmă la învățătură sau retardul școlar – se manifestă prin incapacitatea 

temporară de a face față activităților școlare, refuzul elevului de a învăța în concordanță cu 
capacitățile sale. Aceste manifestări se pot desfășura pe o durată scurtă de timp, fiind explicate prin 
dificultăți temporare determinate de oboseală, stare de boală, evenimente stresante din viața intimă 
sau de familie, astfel sunt șanse mari de redresare. Dacă manifestările sunt de lungă durată, șansele 
de redresare sunt reduse, cu eforturi mari din partea elevului și a cadrelor didactice. 

2. Eșecul școlar – reprezintă forma severă a insuccesului școlar și se manifestă prin abandon și 
repetenție. 

Cauzele insuccesului școlar se pot clasifica în cauze obiective și cauze subiective. Cauzele 
obiective derivă din factori externi, ponderea cea mai mare având-o cauzele generate de organizarea 
școlară, programe încărcate, orare incorect întocmite, lipsa de pregătire a profesorilor, rutina, 
dezinteresul, erorile de evaluare, mediul familial (condițiile precare de viață, atitudinea indiferentă, 
neglijentă sau ostilă a părinților față de școală, atmosfera tensionată de neînțelegere și conflict, 
poziția defavorabilă între frați, etc.). Cauzele subiective țin de structura biopsihică a elevului. 
Sănătatea afectată de boli cronice și acute (respiratorii, circulatorii, digestive, nervoase, psihice), de 
perturbări ale fazelor de maturizare pubertară și adolescentină împiedică reușita școlară. Indispoziția 
provocată de oboseala provenită din suprasolicitare, împiedică angajarea în efortul învățării. 
Structura biopsihică a elevului afectată și de deficiențele intelectuale (atenție, memorie, gândire), 
afective (hiperemotivitate, apatie, nevroze, psihoze), sau tulburări de comportament (instabilitate 
psihomotorie, delincvență), deteriorează mediul clasei și deviază preocupările de învățare. 

Insuccesul școlar poate fi prevenit prin organizarea procesului de învățământ pe criterii 
științifice, psihologice și pedagogice, prin distribuirea corectă a elevilor pe clase, asigurarea de 
manuale și rechizite, orar judicios, climatul stenic, stimulativ din clasă, prin acțiunea plină de tact a 
profesorilor, a dirigintelui, prin acțiunea lor unitară. Activitatea didactică propriu-zisă trebuie să 
ofere suportul angajării elevilor în efortul învățării, fiind realizată diferențierea și individualizarea 
învățării, asigurându-se șanse de reușită (succes) tuturor elevilor, evaluarea rezultatelor învățării 
trebuie să se facă sistematic cu maximum de obiectivitate iar solicitările școlare să fie echilibrate și 
să prevină suprasolicitarea dar și subsolicitarea.  

Colaborarea cu tact, sistematică cu familia prin convorbiri și lectorate pentru părinți, previne 
atitudinile de rezistență față de obligațiile școlare, iar supravegherea stării de sănătate și a modului 
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cum se împlinește maturizarea la vârstele pubertății și adolescenței previn instalarea inapetenței 
pentru învățare. 

În momentul în care fenomenul insuccesului se instalează trebuie să se stabilească planuri de 
intervenție terapeutică sau planuri de intervenție personalizată, prin care să se corecteze deficiențele 
procesului de învățământ, să se intervină în familie, aceasta să devină o aliată a școlii pentru 
corectarea handicapului școlar. Este necesară și încurajarea elevului prin antrenarea în activități 
care-l interesează și prin care își poate valorifica potențialul, diferențierea învățării prin programe cu 
grade treptate de dificultate și prin procedee didactice adecvate, folosirea fișelor de muncă 
independentă, munca în echipe care favorizează colaborarea și utilizarea de sine a fiecărui membru 
după capacitățile lui. 

Consilierea și orientarea personală, socială și profesională contribuie la evitarea instalării 
fenomenului de insucces școlar și are rolul de a acorda celor aflați în situații de indecizie cu privire 
la viitorul lor școlar și profesional informații credibile, exacte și direct utilizabile, suport moral și 
emoțional. Orientarea școlară îi ajută pe tineri să se adapteze cu mai mare ușurință la dinamica 
prezentă socială și economică, să se autodescopere în planul resurselor lor intelectuale, abilităților, 
deprinderilor, capacităților, aptitudinilor, talentelor, ignorate sau latente neexersate. Consilierea 
profesională este centrată pe alegerea optimă a profesiunii, pe valorificarea maximală a capacității 
persoanei prin calificare și profesionalizare și se realizează de obicei la liceu și facultate. 

În concluzie, insuccesul școlar reprezintă un fenomen negativ și persistent cu care se confruntă 
școala românească, iar stoparea acestuia se poate realiza doar printr-o colaborare exemplară între 
cadrele didactice, familie și comunitate. 
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Cauzele apariției abandonului școlar și modalități de prevenire a acestuia 

 

Prof. înv. primar Botaș Georgiana,                                                       
Școala Gimnazială George Tutoveanu, Bârlad 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm 
sa identificăm şi să studiem câteva cauze: şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de 
izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de 
motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o 
mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele 
respective.  

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale.  

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea 
condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, 
abandonând şcoala. 

Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
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socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala.  

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar.  

Factorii de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie 
bine organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  
Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 

dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la 
competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare 
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copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru 
o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil 
integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. Educaţia pentru toţi este o nevoie a 
epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor 
ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să nu uităm că educația 
depinde foarte mult de familie. 

Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o temă foarte mult 
abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine 
pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. În România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 

 
CHESTIONAR 

 
 Cati elevi au abandonat scoala la care sunteti profesor? 

 Primar 
 Gimnazial 
 Liceal 
 S.A.M. 

 Cati elevi, proveniti din mediul urban, au abandonat scoala? 
 Primar 
 Gimnazial 
 Liceal 
 S.A.M. 

 Cati elevi, proveniti din mediul rural, au abandonat scoala? 
 Primar 
 Gimnazial 
 Liceal 
 S.A.M. 

 Care sunt cauzele abandonului scolar in institutia in care sunteti dumneavoastra 
director? 

 Absente 
 Angajati 
 Boala 
 Casatorii 
 Comportament deviat 
 Familii dezorganizate 
 Plecari in strainatate 
 Saracie 
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 Maternitate 
 Situatia pe varsta a elevilor care abandoneaza scoala. 

 7 – 11 ani 
 11 – 15 ani 
 15 – 19 ani 

 Situatia abandonului in functie de sex. 
 Masculin  
 Feminin 

 Situatia abandonului în functie de naționalitatea elevilor care abandonează școala. 
 Romani 
 Maghiari 
 Rromi 
 Slovaci 
 Germani 

 Cum apreciați starea materială a familiilor elevilor care abandonează școala? 
 Foarte buna 
 Buna 
 Precara 

 Câți elevi care au abandonat școala s-au reînscris în noul an școlar în localitatea 
dumneavoastră? 

 
 Care au fost strategiile de prevenție a abandonului școlar abordate de 

dumneavoastră? 
 
 Ati colaborat cu alte institutii ale statului pentru a stopa abandonul scolar? 

 Da 
 Nu 

 Care sunt aceste institutii? 
 

CONCLUZII - SOLUŢII PENTRU DIMINUAREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

Scopul studiului intreprins a fost acela de a face o diagnoza a starii de fapt cu privire la 
fenomenul  mentionat, al carui rezultat sa poata fi utilizat in stabilirea si implementarea unor 
strategii de prevenire si combatere a abandonului scolar la nivelul judetului. 

De maxima importanta pentru reusita demersului educational consideram a fi crearea unui 
parteneriat intre: scoala, familie, comunitate, CJAPP, in care fiecare trebuie sa-si asume roluri clar 
stabilite in functie de domeniul de competenta. 

Astfel, consideram ca actiunea de consiliere psihopedagogica trebuie sa aiba in vedere 
urmatoarele aspecte; 

Modalitati de interventie  la nivelul COMUNITATII 

Implicarea factorilor de decizie, autoritatile locale, servicii sociale, ONG-urile firme, in actiunea 
de prevenire si combatere a abandonului scolar 

Actiunile CJAPP pot viza: 

 Informarea comunitatii cu privire la starea de fapt 

 Atragerea atentiei asupra gravitatii si consecintelor in plan socio-econimic la nivelul 
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judetului, dat fiind faptul ca abandonul datorat saraciei genereaza la randul sau saracie.Pregatirea 
scolara si profesionala deficitara creeaza premise pentru rata ridicata a somajului si a situatiei 
financiare precare. 

 Cei care abandoneaza scoala nu vor avea formatia morala si civica necesara rolului de 
parinte si a celui de cetatean al comunitatii. 

 Modalitati de interventie la nivelul FAMILIEI: 

 Constituirea unor asociatii a parintilor cu copii aflati in situatia de risc / sau abandon scolar 
care sa vizeze 

 Consiliere privind cariera; invatarea unor strategii de gasire a unui loc de munca; tehnici de 
rezolvare a situatiilor  de criza ; strategii de monitorizare si gestionare a traseului educational al 
elevului 

 Organizarea de targuri de oferte educationale in scopul informarii cu privire la variantele 
optime de scolarizare pentru elevi 

 Targuri de Job-uri si orientarea parintilor spre cursuri de formare in calificarile de pe piata 
fortei de munca. 

 Sprijin financiar sub forma de rechizite, imbracaminte, transport scolar al elevilor din 
mediul rural in mediul urban 

 Realizarea de anchete sociale si acordarea de asistenta sociala dupa caz 

Modalitati de interventie la nivel de SCOALA: 

Deoarece una dintre cauzele abandonului scolar este constituita de absenteism, strategiile de 
interventie trebuie sa vizeze si scoala, in principal in ceea ce privestecalitatea interventiei instructiv-
educative, pertinenta continuturilor in raport cu trebuintele de invatare ale elevilor, relevanta 
metodelor si stilurilor didactice pentru situatiile cognitive ale elevilor, sistemul de evaluare, etc. 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 

Prof. Botea Cristina, CJRAE Călăraşi 

 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți.  

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 
de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Printe factorii care favorizează abandonul şcolar se află: 
 Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 

vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

310



 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

  Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 
în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

 
Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală.  

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea 
menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
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comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  
Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 

conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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Școala, o șansă la o viață mai bună 
 
 

Botezatu Andreea Cristina 
 
 

Se spune că viața e o carte, iar noi suntem o filă din ea. Dar oare ce se întâmplă cu acele 
persoane care nu au șansa să descifreze rândurile întortocheate ale vieții? Ce se întâmplă cu acele 
persoane care nu vor fi niciodată integrate într-un sistem și nu vor avea șansa să se bucure de micile 
minuni pe care ți le oferă școala. 

Acei copii sunt condamnați la o viață în întuneric. Cei mai multi renunță la cursuri pentru că nu 
au bani, alții pentru că sunt opriți de familie, iar alții din cauza mirajului banilor. Consileră că vor 
câștiga mai mult dacă renunță la școală și încep să muncească. Consecinţele părăsirii şcolii sunt 
resimţite de persoana în cauză pe tot parcursul vieţii, reducându-i şansele de participare la viaţa 
socială, culturală şi economică a societăţii. De asemenea, pentru cel care a abandonat şcoala creşte 
riscul de şomaj, sărăcie şi excluziune socială. Va avea consecinţe asupra remuneraţiei primite de-a 
lungul carierei, a bunăstării şi a sănătăţii atât a sa cât şi a copiilor săi. Abandonul şcolar al părinţilor 
reduce şansele copiilor de a reuşi la şcoală. 

 
Pentru a preveni abandonul școlar, specialiștii recomandă următoarele: 
 

 „educaţia remedială” derulată pe perioada vacanţelor şcolare, în cadrul căreia elevii 
desfăşoară activităţi educative atractive, chiar în ideea de a menţine legătura permanentă cu 
instituţia şi de a creşte atractivitatea şcolii în ochii elevilor. 

 programele de tip „Şcoala după şcoală” sunt măsuri integrate întreprinse la nivel local în 
vederea corectării disfuncţionalităţilor şcolare în cazul elevilor proveniţi din medii defavorizate. 
Elevii sunt receptivi la acest gen de programe întrucât, pe lângă sprijinul didactic şi de consiliere, ei 
pot beneficia de o masă caldă pe zi (o parte dintre elevi nu au posibilitatea de a consuma în familie 
hrana necesară unei dezvoltări armonioase). 

 Implicaţia mediatorului şcolar în combaterea abandonului şcolar este una de succes întrucât, 
acesta este aproape de elevi şi de părinţi, deopotrivă şi poate semnala în timp util eventualele 
probleme apărute. 

 Participarea părinţilor, a şcolii, a elevilor şi a autorităţilor locale la diverse activităţi de 
informare-formare pe teme variate (de exemplu relaţia şcoală – familie, şcoală – 

comunitate; rolul familiei în asigurarea succesului şcolar al copilului), este oportună demersului 
de estompare a abandonului şcolar. 

 Desfăşurarea de activităţi extraşcolare (acţiuni de renovare/înfrumuseţare a şcolii, concursuri 
sportive, spectacole, vizite la muzee, acţiuni/ concursuri de creaţie artistică, competiţii diverse). 

 Nu trebuie neglijat efectul pe care îl pot avea taberele şi excursiile cu colegii, activităţi care, 
pe lângă caracterul educativ şi de socializare, ajută, de asemenea, la cristalizarea sentimentului de 
apartenenţă la şcoală şi, deopotrivă, duc la creşterea atractivităţii unităţii în ochii copiilor. 

 Un alt lucru care se poate face este utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoala 
pentru a preveni scăderea încrederii în educaţie. Astfel, intrarea în contact a elevilor în situaţie de 
risc cu tinerii care au renunţat prematur la şcoală  pentru a le afla perspectiva curentă despre şcoală, 
precum şi povestea despre cum a decurs viaţa lor post-şcolară, este oportună. 

Privind din spatele catedrei, nu-mi rămâne decât să îmi doresc ca mai mulți copii să descopere 
magia școlii, să se bucure se împărăția literelor și a cifrelor. Îmi doresc ca toți acești copii să 
descopere puterea pe care ți-o dă cunoașterea. 
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Înlăturarea efectelor abandonului şcolar 

prin implementarea programului ,,A doua şansă” 
 
 

Prof. inv. primar Marian Gina Mariana 
Şcoala Gimnaziala Gh. Lazar - Zalau 

 
 
 
Facilitarea accesului la educaţie face parte din obiectivele prioritare europene în domeniul 

educaţiei, fiind în strânsă legătură cu principiul egalităţii de şanse şi cu cel al nondiscriminării. 
Fiind în deplin acord cu obiectivele europene ce se subsumează acestor principii, Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării a implementat programele PHARE 2001, 2003 şi programul 
multianual PHARE 2004-2006 „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” în toate judeţele. 

S-a urmărit, de asemenea, îmbunătăţirea climatului din şcoli şi transformarea acestora în „şcoli 
prietenoase”, deschise spre comunitate, care abordează procesul educaţional într-un mod dinamic şi 
atractiv, în şcoli care, prin sprijinul pe care îl oferă copiilor, tinerilor din grupuri dezavantajate, se 
constituie în factori de bază ai incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăţilor legate de 
apartenenţa la un anumit mediu socio-economic sau grup etnic.  

Conceptul de Incluziune şcolară fundamentează toate aspectele proiectelor ,,Acces la educaţie 
pentru grupuri dezavantajate”, prin care  s-a urmărit crearea în şcoli a unor medii de învăţare 
accesibile şi primitoare care să reflecte şi celebreze diversitatea etnică şi culturală, astfel încât 
fiecare copil, tânar sau adult să aibă şansa de a se dezvolta la potenţial maxim. 

Programul ,,A Doua Şansă” reprezintă o iniţiativă care vine în întâmpinarea unei probleme des 
întâlnită în comunităţile defavorizate: existenţa unui număr mare de persoane care au depăşit vârsta 
legală de şcolarizare, fără însă a fi reuşit să participe complet sau deloc la propria lor educaţie, la 
nivelul învăţământului obligatoriu. 

În acest context, programul A Doua Şansă oferă posibilitatea continuării şi finalizării studiilor 
obligatorii fără a fi necesară întreruperea activităţii profesionale sau familiale. În acest sens, 
disciplinele de studiu sunt organizate pe module obligatorii şi opţionale bazate pe curriculum-ul 
specific programului ,,A Doua Şansă.”  

Conţinuturile lecţiilor sunt centrate pe interesele şi particularităţile de vârstă ale cursanţilor, au 
aplicabilitate practică imediată, se folosesc exemple din viaţa de zi cu zi şi situaţii culese din 
realitate. 

Modalităţile de lucru aduc în şcoala românească cele mai noi metode dezvoltate la nivel 
internaţional în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi învăţarea activ-participativă. Cursanţii (în 
număr de minim 8 – maxim 15 într-o clasă) sunt încurajaţi să comunice atât între ei, cât şi cu 
profesorii; activităţile propuse urmăresc dezvoltarea personală, incluziunea socială, formarea pentru 
învăţarea pe parcursul întregii vieţi,  formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie care să-i confere 
tânărului / adultului aceleaşi posibilităţi de evoluţie ulterioară ca şi absolventului de învăţământ 
obligatoriu.  

„A Doua Şansă” pentru învăţământul primar se adresează tuturor persoanelor care au depăşit cu 
cel puţin patru ani vârsta legală de şcolarizare şi care se află în una dintre următoarele situaţii: 

 
      1. nu au participat deloc la educaţia formală - şcolară; 
      2. au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar - indiferent de momentul şi 

motivele abandonului; 
      3. nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar. 
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Bazat pe politica Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru asigurarea egalităţii şanselor  şi 
pentru respectarea drepturilor fundamentale ale copilului, programul urmareşte: 

 creşterea calităţii educaţiei în învăţământul preşcolar, în vederea stimulării înscrierii copiilor 
în învăţământul obligatoriu; 

 stimularea copiilor în vederea finalizării educaţiei de bază (prevenirea abandonului 
timpuriu);  

 asigurarea celei de-a doua şanse în educaţie pentru persoanele care nu şi-au finalizat studiile 
în învăţământul obligatoriu (corecţia abandonului). 

Obiectivele programului: 
1. Îmbunatatirea conditiilor de acces şi integrare specifică a copiilor din grupuri dezavantajate în 

învatamântul obligatoriu – Componenta Şcoala incluzivă; 
2. Corectarea abandonului şcolar, în vederea combaterii excluderii si marginalizarii, a celor care 

nu au finalizat învatamântul obligatoriu – Componenta A doua şansa; 
3. Asigurarea managementului resurselor şi serviciilor de sprijin educaţional şi integrare 

specifică în domeniul educaţiei incluzive – Componenta Educaţie Incluzivă; 
4. Eliminarea, ca practică, a separarii  elevilor pe criterii etnice sau de performanţă în 

învaţamântul de masă. – Componenta Desegregare; 
    
   Rolul cadrelor didactice în cadrul programului: 

 organizator al activitaţilor de învaţare; 
 iniţiator al diferitelor activitaţi; 
 susţine activitatea elevilor cu explicaţii, demonstraţii, 

supervizarea activitaţilor practice; 
 promotor al relaţiilor bune în cadrul grupului; 
 se integreaza activitaţilor grupului atunci când este cazul; 
 partener cu elevul , asumându-şi responsabilitaţi  orientate catre scopuri şi obiective 

educaţionale reciproce; 
 mediator de conflicte; 

Strategiile didactice  respectă principiul centrării învăţării  pe individ şi conduc la dezvoltarea 
deprinderilor şi a competenţelor integratoare, transferabile, utile individului atât în viaţa şcolară, cât 
şi în cea socio-profesională  sau familială. Este recomandată respectarea unor principii esenţiale 
pentru succesul dezvoltării competenţelor elevilor:  

 - respect pentru diversitatea opiniilor;  
 - încurajarea permanentă a elevilor;  
- stimularea dinamicii de grup şi a implicării tuturor elevilor;  
- creativitate în abordarea conţinuturilor şi în utilizarea metodelor;  
- deschidere pentru nevoile diferite şi speciale ale elevilor;  
- interes pentru dezvoltarea personală a elevilor;  
- valorizarea parteneriatelor cu membrii societăţii civile; 
Prin programul de alfabetizare, tinerii parinţi devin conştienţi de importanţa educaţiei în viaţa 

copiilor lor, acordă timp şi se pot implica în activitatea de învaţare a elevilor, dau mai multă 
importanţă şcolii,  ceea ce va conduce  la reducerea absenteismului şi în cele din urmă a  
abandonului şcolar. 
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ABANDONUL ŞCOLAR. CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 

PROF. BOTIZA LIGIA DANIELA 

 

Abandonul şcolar apare la vârste din ce ȋn ce mai fragede. Pentru a putea preveni abandonul 
şcolar, trebuie să cunoaştem cauzele apariţiei acestui fenomen. De ce aleg unii copii să abandoneze 
şcoala? Este oare vorba despre o alegere responsabilă şi conştientă sau de fapt este vorba despre o 
problemă cu care se confruntă şi la care nu reuşesc să ȋi găsească o soluţie şi nu au curajul să ceară 
ajutor? 

Pentru a putea ȋnţelege mai bine fenomenul abandonului şcolar şi a-l putea preveni, este bine să 
ne uităm ȋntâi cine sunt acei copii care abandonează şcoala şi cu ce fel de probleme se confruntă ei. 
De cele mai multe ori sunt copii care au o situaţie socio-economică precară, situaţie care ȋi 
determină să lipsească mult de la şcoală. Dacă, de exemplu, este o familie cu mulţi copii şi cu o 
situţie financiară precară, fraţii merg pe rând la şcoală pentru că nu au haine, ȋncălţăminte etc. Dacă 
un copil merge o zi la şcoală şi apoi lipseşte câteva săptămâni ca să poată merge şi fraţii lui, pentru 
că trebuie să le ȋmprumute hainele, ghiozdanul etc., respectivul copil pierde multă materie care s-a 
făcut ȋn perioada ȋn care el a lipsit şi, dacă nu este sprijinit să recupereze materia predată ȋn perioada 
ȋn care el a lipsit, copilul va acumula tot mai multe lacune şi se va pierde pe parcurs. Văzând că s-a 
pierdut, că nu mai este la acelaşi nivel cu alţi copii de vârsta lui, copilul va vrea să abandoneze 
şcoala, fără să ȋşi dea seama de consecinţele pe termen lung ale acestei decizii. Ȋn această situaţie, 
familia şi şcoala vor avea un rol crucial ȋn aducerea pe linia de plutire a copilului, ȋn a-l face să 
renunţe la ideea abandonului şcolar.  

Un alt motiv pentru care unii copii aleg să abandoneze şcoala este faptul că nu se pot adapta la 
cerinţele şcolii. Această neadaptare poate fi din cauza unei uşoare deficineţe mintale sau a unor boli 
psihice. Este foarte greu pentru un copil cu deficienţe mintale sau boli psihice să facă faţă la toate 
cerinţele şcolare, dacă el nu beneficiază de consiliere psihologică, de sprijin emoţional din partea 
familiei şi a şcolii. Ȋn absenţa oricărui sprijin psihologic şi emoţional, copilul va ȋncepe ȋntr-un prim 
stadiu să o ia pe căi greşite, care includ consumul de alcool, fumatul, drogrurile.  

De asemenea, mulţi copii intră ȋntr-un anturaj nepotrivit, unde, deşi pot fi persoane foarte 
periculoase, copilul se simte acceptat şi atunci, cu aceste persoane, el se simte mai bine decât la 
şcoală, unde trebuie să stea cuminte ȋn bancă, să asculte de profesori, să ȋnveţe etc., lucruri pe care 
nu le poate face din cauza problemelor sale şi pe care nu trebuie să le facă cu gaşca cu care merge 
prin baruri, cluburi, unde nu trebuie stat cuminte, nu trebuie ȋnvăţat.  

Astfel, copilul s-ar putea simţi mai bine ȋntr-un anturaj mai puţin pretenţios decât şcoala, un 
anturaj fără prea multe reguli. De aceeea, copilul poate prefera să renunţe la şcoală pentru a fii toată 
ziua cu prietenii săi prin baruri, cluburi etc., fără să ȋşi dea seama că, pe termen lung, anturajul şi 
comportamentele implicate de acesta (fumat, alcool, droguri etc.), toate acestea ȋl pot distruge.  

Ce se poate face pentru aceşti copii care nu fac faţă la cerinţele şcolare şi o iau pe căi greşite, 
intrând ȋn anturaje nepotrivite, care ȋi pot distruge? Secretul este adaptarea strategiilor educaţionale 
la copiii cu care lucrăm.  

Dacă constatăm că sunt cu deficienţe mintale, nu ne putem aştepta ca aceştia să aibă aceleaşi 
performanţe ca şi un copil tipic. Şi atunci trebuie să adaptăm şi cerinţele educaţionale şi metodele 
de predare, tipul de evaluare, astfel ȋncât aceşti copii să nu ajungă să aibă rezultate slabe la toate 
materiile şi să aibă impresia că nu sunt buni de nimic.  

Sentimentul de neputiinţă ȋi poate face să abandoneze şcoala la vârste foarte fragede şi să ȋşi 
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distrugă viitorul. De aceea, este foarte important să păstrăm tot timpul legătura cu copiii şi cu 
părinţii acestora şi să colaborăm cu consilierul şcolar pentru a-i sprijini pe aceşti copii ori de câte ori 
este nevoie. 

Se poate vedea din cele de mai sus că situaţia financiară precară, deficienţele mintale şi 
problemele psihice sunt cauze ale abandonului şcolar. Pentru a preveni abandonul şcolar, trebuie să 
ȋncercăm să ajutăm acolo unde situaţia financiară este precară şi să adaptăm strategiile educaţionale 
la copiii cu care lucrăm. 
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De ce tot mai mulți tineri abandonează școala? Studiu de specialitate 

 

Prof. ing. Bozdog Paula Ioana 
Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu’’ Câmpia-Turzii 

 
 
 „Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai 

mult decât ştie însuşi profesorul." Mihai Eminescu 

Educaţia adevărată începe din primele zile de viață ale nou născutului și se fundamentează în 
familie (cei șapte ani de acasă), apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală prin intermediul cadrelor 
didactice. Cea mai elocventă formă de educare, mai ales pentru copii și adolesceți, este puterea 
exemplului adultului, iar în mediul familial, exemplul propriilor părinți, de la cea mai fragedă 
vârstă. 

Abandonul şcolar reprezintă încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism ridicat şi 
uneori, dar mai rar, alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate 
rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav când are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă resurse importante. 
În ultimii ani ne confruntăm tot mai mult cu abandonul în ultimul sau penultimul an de studiu 
deoarece elevii au fost recrutați ca și muncitori necalificați, au ajuns să aibă un câștig, care la 
această vârstă este mulțumitor, familia îi încurajează să muncească pentru a aduce un ban în casă, 
iar studiile lor rămân nefinalizate.  

Astfel, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării 
socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de 
cetățean responsabil al unei comunități. Neavând o calificare, cei care abandonează şcoala 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială.  

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare este important să răspundem la întrebarea: 
“De ce tot mai mulți tineri abandonează școala ? ” Câteva răspunsuri la această întrebare se regăsesc 
în rândurile care urmează. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Acesta cauză ar putea fi eliminată prin orientarea fondurilor disponibile spre 
şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centrele de instruire existente în zonele 
respective, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea 
hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoală; 

Cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de proveniență al 
elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al 
elevului, adică cultura de origine. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala 
deoare sunt tot mai frecvente cazurile în care părinţii încurajează încălcarea normelor și valorilor 
şcolare prin atitudinea lor. Climatul familial are un rol hotărâtor deoarece viața într-o familie 
dezorganizată, consecință a divorțului, mediul conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența 
metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau dimpotrivă 
tiranică, a acestora, sunt alte câteva aspecte care favorizează abandonul şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie, iar dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, reprezintă o altă cale spre 
abandonul şcolar. Anturajul nepotrivit este un factor nociv în viața elevului care poate să-l 
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determine să fumeze, să consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau să chiulească de 
la şcoală, apoi să abandoneze studiile. 

Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
degringolada sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandonul şcolar. 

Migrația forţei de muncă îi afectează tot mai mult pe elevi, care fie îşi urmează părinţii, fie sunt 
lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a 
acestora. De cele mai multe ori când părinții iau la cunoștință situația școlară reală a propriului 
copil, riscul de abandon este foarte ridicat, iar intervenția acestuia de ultim moment, în multe cazuri 
nu mai are nici un efect, ducând la repetenție urmată de abandon. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competență profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
dezvoltarea fenomenului de abandon şcolar. Acesta reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană.  

Școala a ajuns să fie abandonată,  pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută 
ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor.  

Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire este o temă foarte mult abordată în mediul 
şcolar. Cadrele didactice împreună cu profesorul de la cabinetul de consiliere psihopedagogică 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu sau a 
unei școli profesionale. Fenomenul de abandon școlar reprezintă un motiv de îngrijorare pentru 
întreaga societate și tocmai pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu familia 
elevului . O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai 
frecvent. Cadrele didactice, pentru o mai bună intervenţie, trebuie să urmărească dezvoltarea 
competenţelor de lucru, în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de 
situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 
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ABANDONULUI ŞCOLAR 
Cauze și modalități 

 
Prof. Bozga Anda, Satu Mare 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătirii profesionale complete sau încheierii actului de studii început.Elevii care 
abandonează școala sunt cei care s –au făcut remarcați pentru absenteeism și alte dificultăți de 
comportament, pentru care au fost sancționați în repetate rânduri în scoală. Abandonul școlar 
reprezintă o problem gravă cu care se confruntă societatea contemporană; școala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine; atât copiii, cât și elevii nu mai consider școala un viitor. 

Efectele abandonului școlar demonstrează că acest tip de conduit este considerat deosebit de 
grav. Mai întâî, cei care abandonează școala nu nici calificarea profesională indispensabolă 
integrării socio-economice, nici formația morală și civică necesară exercitării rolului de părinte și 
celui de cetățean al unei comunității. În al doilea,rând neavănd o calificare, cei care abandonează 
școala sunt viitori șomerii și reprezintă,pe termen mediu și lung, o sursă de dificultăți sociale și de 
pierderi, care depășesc investiția cerută de formarea inițială.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel 
de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 
      • Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 
agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol 
imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. Există şi 
cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de 
şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din 
punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 
vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Una dintre cele mai grave 
probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul şcolar. 
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AMBIANŢA EDUCAŢIONALĂ ŞI REUŞITA ŞCOLARĂ 

 
prof. Bozieru Emil - 

Şcoala Gimnazială Andrei Nicolescu Păcureţi, Prahova 
 
 
Educaţia este un proces prin intermediul căruia se mediază relaţii între individ şi societate. 
Rolul şcolii este de a forma un individ capabil să participe la viaţa socială, să-şi asume 

răspunderi sociale, să aibă iniţiative şi să fie responsabil pentru deciziile la care participă. 
Educaţia este un proces de modelare şi automodelare a fiinţei umane în concordanţă cu 

capacităţile sale interne şi cu cerinţele şi aşteptările sociale, astfel încât să se creeze, pentru fiecare 
subiect, cea mai potrivită variantă de afirmare de sine. 

Formarea omului este o sarcină complexă şi de înaltă răspundere, care trebuie realizată fără 
rebuturi sau pierderi de valori umane. Îndeplinirea acestei misiuni nobile, cu dezideratul său major 
de a ameliora progresiv capacitatea de adaptare a omului la cerinţele impuse de complexitatea şi 
mobilitatea vieţii sociale, revine în primul rând şcolii, respectiv cadrelor didactice. Psihologia şi 
pedagogia, alături de biologie, medicină, sociologie etc, acordă o atenţie sporită optimizării 
adaptării omului la mediu.  

Rapiditatea cu care evoluează viaţa socio-culturală contemporană face ca efortul omului în 
vederea acestei adaptări să devină din ce în ce mai intens. Selectarea şi asimilarea continuă a 
informaţiilor, transferul de la o activitate la alta a cunoştinţelor asimilate şi a deprinderilor formate, 
abilitatea de a lua  cu promptitudine decizii corecte, capacitatea de a evalua deciziile luate şi 
produsele rezultate din activităţile întreprinse, iniţiativa şi independenţa gândirii, creativitatea, 
perseverenţa în învingerea dificultăţilor, trebuinţa de autorealizare, stabilitatea emoţională optimă, 
capacitatea de autoreglare, ş.a. sunt doar câteva din trăsăturile de personalitate indispensabile 
omului ca element activ al societăţii.  

Absenţa sau diminuarea capacităţii de adaptare duce inevitabil la multiplicarea eşecurilor 
(şcolare, profesionale, sociale, familiale etc.), la fenomene de inadaptare şcolară, socio-profesională 
etc. 

Formarea capacităţii de adaptare la diverse situaţii de viaţă este condiţionată, într-o mare 
măsură, de găsirea modalităţilor optime de instruire şi de învăţare, în conformitate cu noile cuceriri 
ale ştiinţei contemporane. 

Rolul educaţiei în dezvoltarea şi progresul unei societăţi a fost  subliniat de numeroşi  specialişti 
atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. Transformările înregistrate în plan social, politic, 
economic, cultural, au determinat o serie de transformări ale sistemelor educative, transformări ce 
vizează finalităţile, conţinuturile, strategiile şi chiar modalităţile de evaluare. 

Toate acestea au contribuit la evidenţierea necesităţii profesionalizării cadrelor didactice, fără de 
care nu se poate realiza o schimbare autentică în domeniul educaţional.  

Orientând toate componentele educaţiei, dimensiunea europeană intervine la nivelul pregătirii 
iniţiale şi continue a cadrelor didactice prin conturarea următoarelor tendinţe: asigurarea unui nivel 
superior  de pregătire indiferent de nivelul de învăţământ la care predă, accentuarea instrumentării 
practice în formarea pedagogică, dezvoltarea colaborării între profesori în cadrul programelor de 
formare şi perfecţionare, dezvoltarea unui corp de cunoştinţe menit să contribuie la 
profesionalizarea cadrelor didactice.  

Se vorbeşte, de asemenea, despre stabilirea unor noi criterii de competenţă profesională: 
competenţă lingvistică, competenţă ştiinţifică, competenţe computeriale. Formarea cadrelor 
didactice va fi centrată pe competenţe profesionale de tip metodologic, bazată pe practicarea 
reflexivă a profesiei, studierea unor domenii conexe: formare prin munca în echipă, formarea 
competenţelor de analiză situaţională şi de orientare în medii socioculturale cât mai diverse. 

O bună desfăşurarea a procesului instuctiv - educativ este condiţionată de contextul în care se 
realizează, de această reţea complexă şi dinamică de interacţiuni reciproce ce au loc între profesor şi 
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elevi, dar şi între elevi. 
Aceste interacţiuni nu se reduc la comunicarea unor conţinuturi, ci includ modalităţile de 

conducere a activităţii, sentimentele şi atitudinile personale. Reuşita cadrului didactic şi implicit a 
elevului este dependentă de natura relaţiilor ce se stabilesc în cadrul acestor interacţiuni. Orice 
abatere la criteriul competenţei relaţionale va produce efecte negative asupra personalităţii elevului. 

Cunoaşterea construcţiei sociale a grupului de elevi, a interacţiunilor ce se stabilesc între 
membrii, este deosebit de importantă pentru asigurarea reuşitei în activitatea didactică. Anumite 
probleme cum sunt disciplina, conducerea şi controlul clasei se pot rezolva prin cunoaşterea şi 
intervenţia asupra fenomenelor de natură socială şi prin aplicarea metodelor de grup.   
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S.O.S.: Abandonul școlar 

Analiză și perspective 
 
 

Profesor înv. primar BRADU  CORNELIA 
Școala Gimnazială nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”, Constanța 

 
 
Prin programul de alfabetizare, tinerii părinţi devin conştienţi de importanţa educaţiei în viaţa 

copiilor lor, acordă timp şi se pot implica în activitatea de învaţare a elevilor, dau mai multă 
importanţă şcolii, ceea ce va conduce  la reducerea absenteismului şi în cele din urmă a  
abandonului şcolar. 

Obiectivul Uniunii Europene privind problema abandonului școlar este clar si ferm: o rataă de 
abandon școlar in UE sub 10% pana în 2020. Există câteva programe prin care se prezumă că ar 
contribui la acest lucru. Unul sinter ele este programul ,,A doua șansă”. 

Bazat pe politica Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru asigurarea egalităţii şanselor  şi 
pentru respectarea drepturilor fundamentale ale copilului, programul urmăreşte: 

 creşterea calităţii educaţiei în învăţământul preşcolar, în vederea stimulării înscrierii copiilor 
în învăţământul obligatoriu; 

 stimularea copiilor în vederea finalizării educaţiei de bază (prevenirea abandonului 
timpuriu);  

 asigurarea celei de-a doua şanse în educaţie pentru persoanele care nu şi-au finalizat studiile 
în învăţământul obligatoriu (corecţia abandonului). 

Obiectivele programului : 
 Îmbunatatirea conditiilor de acces şi integrare specifică a copiilor din grupuri dezavantajate 

în învatamântul obligatoriu – Componenta Şcoala incluzivă; 
 Corectarea abandonului şcolar, în vederea combaterii excluderii si marginalizarii, a celor 

care nu au finalizat învatamântul obligatoriu – Componenta A doua şansa; 
 Asigurarea managementului resurselor şi serviciilor de sprijin educaţional şi integrare 

specifică în domeniul educaţiei incluzive – Componenta Educaţie Incluzivă; 
 Eliminarea, ca practică, a separarii  elevilor pe criterii etnice sau de performanţă în 

învaţamântul de masă. – Componenta Desegregare; 
Pentru atingerea obiectivului U.E. de obținere a unei rate medii a abandonului de sub 10%, 

statele membre U.E. sunt invitate să elaboreze politici care să acopere întreg ciclul educațional, 
eliminând factorii care determină abandonul școlar, rezolvând din timp problemele care apar și 
oferind o a doua șansă tinerilor care regretă deciziile luate la un moment dat. 

Astfel, există trei direcții de acțiune: 
Prevenirea – imbunatatirea accesului egal la educatie de inalta calitate de la varste fragede. 

Trebuie introduse masuri menite sa garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs (suportul 
lingvistic pentru copiii de imigranti de exemplu).  

Interventia – indrumari si meditatii pentru elevi, strangerea legaturilor cu parintii, atunci cand 
apar semne cum ar fi absentele nemotivate si performantele foarte slabe 

Compensarea – elevilor care renunta la scoala ar trebuie sa li se ofere ulterior sansa de a obtine 
calificarile pe care nu le-au obtinut prima data. Scolile de tip “A doua sansa” trebuie sa ofere cursuri 
pentru grupuri restranse de elevi, precum si metode de predare mai personalizate si mai flexibile 
comparativ cu scolile obisnuite. 

Abandonul scolar în România este o problemă gravă, iar prognozele arată că acest fenomen se 
va accentua din cauza crizei economice.În Romania, rata abandonului scolar a crescut cu o treime in 
ultimii 9 ani. UNICEF evalueaza in prezent situatia abandonului scolar pentru a evalua judetele cu 
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cele mai mari rate de abandon scolar. Creșterea ratei de abandon poate fi determinata si de criza 
economica actuala, iar deocamdata analizele obtinute de UNICEF pe baza sistemului de 
monitorizare sentinela a impactului crizei economice arata o crestere de 10% a absenteismului 
scolar.  

Prognoza privind impactul crizei economice estimeaza o crestere a populatiei afectata de 
saracie, lucru care va conduce indubitabil la cresterea fenomenului de abandon scolar. Daca inainte 
de 1989 rata abandonului scolar era foarte scazuta, imediat dupa schimbarea regimului si trecerea la 
democratie s-a constat ca elevii tind tot mai mult sa paraseasca bancile scolii. Ei au fost incurajati si 
de atitudinea parintilor pentru care “cartea nu mai reprezinta o prioritate”, nici garantia asigurarii 
unui loc de munca.  

Mai mult, emigrarea fortei de munca ii afecteaza tot mai tare pe elevi, care, fie că-și urmează 
părițtii, fie sunt lăsțti unor rude sau cunoștințe apropiate care se ocupă doar superficial de situația 
școlară a copiilor. Printre acțiunile ce pot fi intreprinse pentru reducerea ratei de abandon in țara 
noastră: integrarea elevilor cu risc de renunțare la educație și menținerea acestora în sistemul școlar, 
creșterea responsabilizarii cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflați în abandon, 
monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor și identificarea periodică a 
modificarilor în ceea ce privește factorii de abandon școlar. 

Câteva din acțiunile propuse de experții UNICEF sunt: 
 ativități extrașcolare desfășurate în școală (actiuni de renovare/infrumusetare /curatire a 

scolii; concursuri sportive; actiuni/concursuri de creatie artistica; competitii de joc pe computer; 
etc.) desfasurate in scolile din comunitati cu risc ridicat de abandon, precum si in liceele care atrag 
elevi din astfel de comunitati. 

 organizarea de intreceri intre echipe de elevi constituite in functie de cartierul de 
provenienta 

 toate aceste actiuni sau ansambluri de actiuni trebuie sa aiba un caracter periodic, pentru a 
mentine continuu elementul de atractivitate al scolii si a se constitui intr-un factor de antrenare 
constanta a atentiei elevilor in activitati legate de spatiul scolar. 

 motivarea pozitiva a participarii poate fi data prin acordare de premii simbolice grupurilor 
de elevi care sunt mai performante in astfel de actiuni. 

 planificarea actiunilor cu pricina poate fi realizata cu participarea elevilor (dar nu doar a 
acelor care NU prezinta risc de abandon) si a autoritatilor locale (acestea pot fi prezente in faze 
cheie ale actiunilor, furnizand motivatii pozitive atat elevilor cat si cadrelor didactice) 

 implicarea proactiva a cadrelor didactice in combaterea abandonului 
 scolar si renuntarii timpurii la educatie 
 stimularea administratiilor locale si a ONG-urilor de profil sa implice ca voluntari tinerii 

elevi de clasa a VIII-a si de liceu proveniti din comunitati cu risc ridicat de abandon in programe de 
suport pentru batrani si familii aflate in nevoie. 
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ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

 ÎN VEDEREA PREVENIRII ABANDONULUI ŞCOLAR 
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În sprijinul prevenirii  abandonului şcolar am proiectat  activităţi  care se bazează pe interesele 

copiilor şi asigură motivaţia şi succesul învăţării. Este necesar să acordăm mai mult timp copiilor 
pentru a-i asculta, pentru a le pune întrebări despre ceea ce îi interesează şi vom reuşi astfel să 
descoperim idei de elaborare a proiectelor tematice. Am  ajutat copiii să conştientizeze 
perspectivele diferite în procesul învăţării, iar Centrele de activitate/ interes le stimulează copiilor 
creativitatea optimizând învăţarea integrată. 

Activităţile desfăşurate pentru copiii cu risc de abandon au urmat după scenarii zilnice cu 
generice distincte care reunesc activităţi comune şi la alegere prin care se regăsesc fragmentele de 
activităţi dintr-o săptămână cu generice de o zi, respectând tema şi subtema săptămânii. 

Reuşita acestor activităţi se bazează pe un scenariu unitar foarte bine întocmit de către 
educatoare, cu obiective clare, cu o repartizare a sarcinilor zilnice în fiecare sector de activitate şi 
asigurarea unei palete variate de opţiuni care duc la atingerea obiectivelor propuse. Scenariul începe 
întotdeauna cu o întâlnire în grup, motivul fiind o poveste, o întâmplare sau un personaj şi chiar 
dacă acele conţinuturi aparţin unor domenii diferite, au totuşi un subiect comun care urmează să fie 
studiat în urma realizării obiectivelor propuse. Activitatea  se  face prin împletirea într-un scenariu 
bine închegat a conţinuturilor corespunzătoare celor două arii curriculare implicate. Evident, 
conţinuturile propuse au un subiect comun, care urmează a fi investigat şi elucidat în urma 
parcurgerii acestora şi a realizării obiectivelor propuse. 

Foarte important este faptul că învăţarea se realizează prin efortul propriu al copiilor, urmând a 
acorda atenţie deosebită copiilor ce necesită sprijin sporit faţă de restul grupei. În realizarea 
corespunzătoare a proiectului trebuie să ţinem seama de cele trei etape ale unei activităţi, 
răspunzând celor trei întrebări: „Ce ştim deja?”,” Ce am dori să ştim?”, „Ce am învăţat?”. 

Prin activităţile desfăşurate cu copiii aducem un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă 
procesului de predare-învăţare, punând un accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui 
proces. În cadrul lor utilizăm metode active care să conducă la sporirea eficienţei muncii didactice a 
educatoarei prin stimularea capacităţii copilului de aplicare a transferului de idei. 

Finalităţile activităţii  sunt selectate din listele de obiective-cadru şi de referinţă ale domeniilor 
experienţiale, iar obiectivele operaţionale vor constitui un set unitar şi restrâns de patru-cinci 
obiective, cu referire directă la experienţele de învăţare vizate. 

Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând 
iniţiativa si creativitatea elevului. Obiectivele instructiv-educative ale fiecărui obiect de studiu pot fi 
mai bine realizate prin utilizarea jocului. Acesta, prin natura sa, cuprinde o motivaţie intrinsecă de a 
mobiliza resursele psihice ale copiilor, de a asigura participarea lor creatoare, de a le capta interesul, 
de a-i angaja afectiv şi atitudinal. 

Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea vor asigura 
mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în rezolvarea unor probleme, stimulând 
puterea de investigaţii şi cointeresarea continuă.  

Copilul se joacă de-a ceea ce a văzut sau a auzit. Modelele de urmat pe care el le transpune în 
joc izvorăsc din realitatea apropiată, din viaţa şi activitatea adulţilor din preajma lui. Pe această cale 
îşi asimilează semnificaţia socială a rolurilor care îl aşteaptă în viaţă. 

Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine interesat de activităţile ce se desfăşoară. Datorită 
conţinutului şi modului de desfăşurare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de activizare a 
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întregului colectiv al clasei, dezvoltă spiritul de echipă, de întrajutorare, formează şi dezvoltă unele 
deprinderi elementare şi de muncă organizată.  

Voi prezenta în continuare câteva jocuri didactice folosite la educaţie plastică pentru dezvoltarea 
creativităţii şi a încrederii în forţele proprii, a stimei de sine, perseverenţei. 

Continuă tu!—este un exerciţiu care cere îmbogăţirea formei date. Se oferă spre observare o 
planşă pe care au fost desenate fragmente, elemente, forme: o mână, un cap de peşte, un triunghi, o 
pălărie, o frunză, o petală şi se cere elevilor să constituie, alegând dintre posibilităţi pe aceea care li 
se pare cea mai potrivită, pentru a realiza ei înşişi o compoziţie, completând partea aleasă cu 
elementele care întregesc forma. 

Un tablou neterminat—este un exerciţiu care vizează imaginaţia, creativitatea, cât şi inteligenţa 
şi abilitatea de a desena. Se prezintă o lucrare neterminată (sunt trasate doar câteva linii) şi se cere 
copiilor să o continue. 

Jocul Kim, dezvoltă memoria vizuală – grafică—o serie de 3-5 obiecte sunt puse pe catedră şi se 
lasă un timp în câmpul vizual al copiilor, apoi se acoperă cu o pânză. Copiii vor desena toate 
obiectele pe care şi le amintesc. 

Tunelul—joc ce urmăreşte dezvoltarea memoriei vizuale, plecând de la datele percepute într-o 
anumită ordine. Un copil confecţionează un colier din mărgele multicolore cu o anumită alternanţă 
de culoare. Colierul va fi introdus sub un tunel format dintr-o bucată de carton pliat în două. Copiii 
trebuie să-şi imagineze şi să spună ordinea perlelor la ieşirea din tunel (ordinea directă sau ordinea 
inversă). 

Serii de desene—joc pentru dezvoltarea memoriei vizuale şi atenţiei. Se execută la tablă, sub 
ochii copiilor, o serie de desene şi în timp ce atenţia copiilor este distrasă, se şterge unul sau mai 
multe. Copiii  trebuie să identifice desenul sau desenele care au fost şterse. 

Gama jocurilor didactice este foarte variată. Imaginaţia cadrului didactic poate genera jocuri 
noi, dintre cele mai ingenioase. 

Jocurile contribuie la dezvoltarea unei gândiri creatoare, la formarea priceperilor şi deprinderilor 
de activitate independentă dar şi de grup de colaborare, cooperare.  
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. înv. preş. Braşoveanu Elena - Liliana 
Liceul Tehnologic Todireni-Şcoala Primară Nr. 3 Iureşti 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

· şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți.  

Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, 
rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii 
mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
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potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

·climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
·juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 
dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare 
copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale.  
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Abandonul şcolar –cauze şi modalităţi de diminuare 

 
 

Prof. înv. preşcolar: Bratu Elena Ramona 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Schitu Goleşti 

G. P. N. Valea Pechii 
 
 
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 

activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(socioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stres semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
îi lipsește motivația școlară; 
are dificultăți de învățare; 
are o rată a absenteismului mare; 
are rezultate școlare slabe; 
are imagine de sine scăzută; 
este izolat față de colegi; 
îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
are o lipsă reală a unui suport școlar; 
manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui 

control parental; 
cerințe educaționale speciale; 
stare de sănătate precară; 
manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 

vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
provine din medii sociale sărace; 
nefrecventarea grădiniței; 
lipsa unui model educațional din familie. 
Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 

Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes.  

Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 
asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 

pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu 

scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să 
le urmeze; 

schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la 
mediul înconjurător al copilului; 
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atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
control parental direct și activ în viața copiilor; 
limitarea prestării unor activități lucrative în gospodărie sau în afara acesteia; 
control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.  

Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

să evite supraîncărcarea școlară; 
să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 

probleme; 
să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
exigențele școlare să fie rezonabile; 
sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 

copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
sistemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
să existe o dotare materială adecvată în școală; 
programe de consiliere pentru părinți; 
colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 
 
Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 

pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește.  

Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și 
preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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MOTIVELE ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. Brăgău Alina-Olimpia 
Școala Gimnazială Hinova, Mehedinți 

 
 
Abandonul școlar înseamnă de cele mai multe ori șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme 

de sănătate. Sunt multe motive care pot explica de ce unii tineri renunță prea devreme la studii: 
probleme personale sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație socio-economică precară. Alți 
factori importanți sunt structura sistemului de învățământ, atmosfera din școli și relațiile dintre 
profesori și elevi. 

 
Întrucât motivele pentru care elevii abandonează învățământul secundar sunt adesea complexe și 

interconectate, politicile de reducere a abandonului școlar trebuie să aibă în vedere o gamă largă de 
factori și să coreleze politica educațională și socială cu activitățile organizațiilor de tineret și cu 
aspecte legate de sănătate. 

 
Încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-

şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 
 
*  Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 

mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  
reuşita  sau  eşecul şcolar şi  profesional  al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudi-nea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania,  copiatul  şi  suicidul.   

Cunoaşterea  acestor  atitudini şi  identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 
* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 

vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 
* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 

prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 
* Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 
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* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 
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Învăţarea nonformală poate preveni abandonul școlar 

 
 

Prof. înv. primar Brăiloiu Rodica –Cornelia 
Liceul Teologic, Tg-Jiu, Gorj 

 
 
Aceasta este concluzia ce reiese din studiile efectuate la nivel european prin derularea 

Proiectului NON FOR LESL care și-a propus să abordeze una dintre cele mai importante provocări 
din Europa, şi anume părăsirea /abandonarea timpurie a şcolii, contribuind astfel, la eforturile ţărilor 
europene de a atinge scopul principal stabilit în Strategia Europei 2020 de a reduce fenomenul de 
abandon colar timpuriu (Early School Leaving)la mai puţin de 10 procente. 

Sociologii consideră că abandonarea şcolii este o problemă socială care generează un set de 
consecinţe cu bătaie lungă. Cercetările arată că cei care abandonează şcoala nu numai că nu au 
şanse să câştige pe piaţa muncii, dar nu au nici şanse să fie integraţi în câmpul muncii. Cei care şi-
au întrerupt studiile sunt într-o mai mare măsură dependenţi de programele sociale de întreţinere şi 
ajutor decât restul populaţiei. 

Perspectiva Uniunii Europene în legătură cu părăsirea timpurie a şcolii arată că acesta este un 
fenomen complex care este tot mai mult recunoscut ca fiind una dintre principalele provocări cu 
care se confruntă societăţile europene. Părăsirea timpurie a școlii poate provoca consecinţe serioase, 
nu doar în ce îi priveste pe elevi și familiile lor, dar şi asupra societăţii ca intreg, producând astfel 
costuri economice şi sociale.  

La nivelul individual al abandonului şcolar timpuriu, consecinţele pot fi văzute pe parcursul 
viţeii lor, prin reducerea şanselor de a lua parte la aspectele sociale, culturale si economice ale 
societăţii. Acesta creşte o dată în plus, riscul şomajului, al sărăciei şi al excluziunii sociale. Efectele 
pot fi văzute şi în vieţile copiilor lor, deoarece decizia lor de a părăsi de timpuriu şcoala reduce şi 
şansele copiilor lor de a reuşi în şcoală. În acelaşi timp sunt raportate efecte la nivelul economiei şi 
al societăţii, deoarece ratele abandonului şcolar au efectepe termen lung asupra dezvoltării societăţii 
şi al creşterii economice.  

Tinerii care abandonează şcoala de timpuriu tind să participe mai putin la procesele democratice 
şi sunt cetăţeni mai puţin activi. Inovaţia şi creşterea se bazează pe forţă de muncă calificată, nu 
doar în domenii de înaltă tehnologie, ci în intreaga economie. Este recunoscut pe scară largă că 
viitorul Europei depinde de tineretul său. Prin Strategia Europa 2020, Uniunea Europeană îşi 
propune să susţină mai bine oamenii tineri, permițându-le să îşi dezvolte pe deplin talentele atât 
pentru binele propriu cât şi pentru beneficiul economiei şi al societăţii. 

Raportul Comisiei Europene privind prevenirea abandonului şcolar arată că prin recunoaşterea 
şi validarea învăţării non formale, în cadrul educaţiei formale -de la teorie la practica şcolară- poate 
fi una dintre soluțiile identificate ca urmare a analizei sondajelor realizate în rândul elevilor şi 
profesorilor. Astfel, s-au evidenţiat o serie de rezultate: 

-principalii factori care determină elevii să abandoneze şcoala sunt: notele mici de  la şcoală, 
slaba pregătire la materiile principale, lipsa de utilitate a unor materii, probleme personale şi 
familiale şi hărţuirea. 

-șansele posibile care pot fi introduse şi care ar putea ajuta elevii să işi finalizeze studiile sunt: o 
mai bună inţelegere în cazul problemelor familiale şi personale, şi o mai bună comunicare între 
şcoală şi familie, identificarea talentelor şi intereselor elevilor, introducerea evaluării pentru abilităţi 
din cadrul activitătilor ce ţin de învăţarea non-formală, introducerea de materii şcolare interesante. 

-beneficiile introducerii validării invăţării non-formale în şcoli sunt: motivaţia crescândă a 
elevilor de a veni la şcoală şi de a studia mai mult, o imagine mai bună pentru elevii cu risc de 
abandon, asistenţă pentru elevi în vederea finalizării studiilor şi o mai bună relaţie între profesori şi 
elevi. 
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-măsurile adoptate de profesori pentru a preveni fenomenul de abandon școlar timpuriu (Early 
School Leaving) sunt: consilierea elevilor şi a părinţilor, o comunicare apropiată cu elevii şi 
familiile lor, creşterea motivaţiei elevilor şi diferenţiere în ceea ce priveşte evaluarea elevilor astfel 
încât aceştia să nu se confrunte cu eşecul școlar. 

-problemele identificate în cadrul sistemului educaţional şi care determină elevii să abandoneze 
şcoala: clasele supraaglomerate cu un numar mare de elevi, imposibilitatea profesorilor de la clasă 
de a oferi ajutor suplimentar elevilor care au nevoie, resurse finaciare limitate, prea multe materii în 
curriculum naţional şi incapacitatea evaluării formale de a înregistra și alte tipuri de învăţare, altele 
decât materiile predate la şcoală. 

-problemele identificate în cadrul învăţamântului formal care determină elevii să    abandoneze 
şcoala: evaluarea şcolară centrată pe cunoştinţe, predarea este la nivel teoretic, cu limite în ceea ce 
priveşte aplicabilitatea practică, din cauza timpului disponibil, canale de comunicare inadecvate, 
prea multe discipline şcolare. 

-modalitatea prin care validarea învăţării non-formale poate fi introdusă în procedurile şcolare 
este în forma unei evaluari suplimentare printr-un certificat ce va fi adăugat la portofoliul elevului 
care încurajează recunoaşterea oficială a implicarii extracurriculare şi a învăţării elevului. Elevilor li 
se va cere dovada oficială a achiziţiilor referitoare la învăţarea non-formală dobandită în foma unei 
evaluari parţiale, prin credite pe care elevii le pot obţine şi apoi adaugate la evaluarea lor generală și 
în forma unei evaluari interne în cadrul şcolii unde elevilor li se va cere sa dea dovada achiziţiilor 
de cunoştinţe şi abilităţi. 

Abandonul școlar timpuriu este o problemă complexă cauzată de un proces cumulativ de 
dezangajare. Este rezultatul unor motive personale, sociale, economice , educaţionale şi legate de 
familie. Şcoala joacă un rol important în abordarea fenomenului dar ele nu pot şi nu trebuie să 
lucreze în mod separat. Bazat pe rapoartele partenerilor, toate ţările Consorţiului, România, Italia, 
Grecia, Germania şi Cipru au făcut efoturi substanţiale pentru a lupta cu această problemă, şi au luat 
măsuri la toate nivelurile: prevenire, intervenţie şi compensare.  

Bazat pe ultimele rapoarte oficiale, abandonul școlar timpuriu este văzut ca o mare provocare în 
România (17.4%) şi Italia ( 17.6%) în timp ce în Grecia (11.4 %) , Germania(10.5%) şi Cipru 
(11.4%), provocările abandonului școlar timpuriu par, însă, să fie sub control. 

 
 
Bibliografie: 

Proiectul european NON FOR LESL - Învățarea non-formală poate preveni abandonul școlar 
timpuriu -în cadrul programului Erasmus +, Parteneriatul Strategic KA2  
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

PROF. BREBU-JARCU LORENA-MARIA                                                
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NUMĂRUL 5 CARANSEBEŞ 

 

În cadrul învăţământului, cadrul didactic are un rol decisiv în formarea conceptului despre 
şcoală. Rolul acestuia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

                                                      
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea și rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. În 
evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, 
sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon. 
     În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat. Ca 
forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de 
vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor.                       

De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor 
responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor 
comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru 
identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa 
negativă a acestuia. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în 
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instituţia şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De 
aceea, o campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o 
extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 
În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în 
formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. 

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
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IMPORTANȚA IMPLICĂRII ELEVILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC 
ÎN PROGRAME DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Bribete Cornelia Mirela 
Colegiul Național ,,Mircea Eliade” Reșița 

 
 
În urma analizării situaţiei de abandon şcolar la nivelul claselor ciclului primar, se observă că 

principala problemă o constituie lipsa motivaţiei de către părinţi pentru a alege şcoala şi educaţia ca 
un lucru prioritar în viaţa educabililor. Lipsa interesului acestora faţă de educaţia copiilor lor, atrage 
după sine lipsa interesului copiilor faţă de educaţie.  

Abandonul şcolar este o problemă socială care se află sub incidenţa unor factori de natură  
individuală, familială şi socială. Astfel încât, pentru reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul, cât şi cu familia şi cadrele didactice. 

Un alt aspect ce nu trebuie neglijat ar fi însăşi implicarea copiilor în programele de prevenire a 
abandonului şcolar. Aceştia vor înţelege mult mai bine ideea unor astfel de campanii implicându-se 
în mod direct în combaterea acestui fenomen. Totodată, trebuie menţionat că apropierea şcolii de 
copil şi crearea unui mediu şcolar  prietenos copilului, sunt transpuse în viaţă mai mult prin 
îndemnul părinţilor, în special la nivel de documentare privind importanţa acesteia, beneficiile ce le  
vor avea în viaţă datorită educaţiei şi aşa mai departe. 

Pentru crearea şi implementarea eficientă a unor programe şi politici care să ducă la diminuarea 
acestui fenomen trebuie luate în considerare nevoile pe care le au personale care fac parte din 
grupul ţintă, atât beneficiarii direcţi, cât şi cei indirecţi, deci trebuie făcută o conexiune între nevoi, 
resurse, politici şi metode de implementare. 

Elevilor şi părinţilor lor n-ar trebui să le fie indiferent dacă timpul petrecut la cursurile şcolare 
este (sau nu) folosit la maxim în vederea dobândirii unor cunoştinţe ce îşi vor pune amprenta asupra 
devenirii acestora ca persoane instruite, cu şanse de reuşită în viaţa socială şi profesională 
ulterioară. Este necesar ca şi partenerii sociali să se implice mai mult în procesul de învăţământ, 
prin încheierea unor contracte de colaborare cu şcolile, în vederea asigurării unui învăţământ axat 
pe nevoile societăţii, astfel încât să fie asigurate şi elemente practic aplicative ale conţinuturilor 
curriculare; avem în vedere aici atât ore de practică încă de pe băncile şcolii în diferite instituţii şi 
companii în care elevii se pot ulterior angaja, dar din care pot învăţa şi respectul faţă de muncă şi 
echipa de lucru, cât şi aspecte ale intervenţiei concentrate în momentele în care se constată 
absenţele elevilor de la ore. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar sunt: 
-identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
-implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
-creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară 
pe o perioadă foarte îndelungată. Astfel, se impun câteva măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

-psiho-pedagogice şi psiho-sociologice-care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
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-socio-profesionale-decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
-psihiatrice-depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
-juridico-sociale-aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Pentru aceasta, personalul didactic se va orienta, încă din primele săptămâni de şcoală, spre 

acţiuni specifice, cum ar fi: 
-depistarea primelor semne de inadaptare şcolară la unii elevi; 
-aplicarea unor măsuri menite să contribuie la dezvoltarea maturităţii sociale a elevilor (a 

capacităţii de autocontrol, a abilităţii de a rezolva problemele apărute fără a apela la ajutorul 
învăţătorului, a capacităţii de luare a deciziilor ş.a.); 

-democratizarea relaţiei pedagogice profesor-elev prin apelul la măsuri de ordin organizatoric 
(cum ar fi, de pildă, constituirea consiliului consultativ al clasei) sau de natură psihopedagogică 
(sporirea motivaţiei elevilor pentru învăţare, ameliorarea climatului educativ etc.); 

-optimizarea comunicării pedagogice prin crearea unui climat relaţional care să încurajeze 
exprimarea liberă a elevilor (reducând astfel apelul la mecanismele de apărare); 

-informarea sistematică a elevilor asupra obiectivelor urmărite, asupra criteriilor de evaluare şi a 
nivelului de exigenţă la care se va raporta profesorul; 

-analiza periodică a relaţiilor socioafective ce au luat naştere între elevii grupului-clasă sau 
dintre aceştia şi grupul informal; 

-înlocuirea pedepselor, a sancţiunilor (sau a ameninţării cu pedeapsa) cu diferite tehnici de 
persuasiune sau chiar de manipulare în vederea inducerii conformismului la elevi; 

-ajutorarea elevilor cu dificultăţi de învăţare (prin stimularea participării acestora la activităţile 
de învăţare, prin integrarea lor în grupe de învăţare, prin cooperarea cu familia şi cu alţi profesori 
etc.). 

-prevenirea-îmbunătăţirea accesului egal la educaţie de înaltă calitate de la vârste fragede.  
Reușita unui program de prevenire a abandonului școlar necesită campanie de informare şi 

responsabilizare a reprezentanţilor legali ai copiilor privind riscul la care se supun în cazul în care 
copilul nu frecventează şcoala, cât şi informarea cu privire la necesitatea asigurării unei baze 
educative care va avea efecte atât pe termen scurt, mediu, cât şi lung. Este necesară promovarea de 
programe de furnizare de servicii sociale integrate (abordare a incluziunii educaționale, atât din 
perspectiva susținerii școlare a elevului, dar și din perspectiva susținerii integrării economice a 
familiei, a sănătății copilului, a condițiilor de locuire), pentru a sprijini în mod eficace și eficient 
copiii care provin din grupuri defavorizate. În acest context, este oportună introducerea programului 
,,after school” în toate școlile în care există elevi aflați în situație de risc. (inclusiv furnizarea unei 
mese calde tuturor elevilor din sistemul de educație), astfel încât copiii provenind din grupuri 
defavorizate să fie scutiți de plata costurilor. 

Activitatea de prevenire este complexă, deoarece presupune intervenţii concrete care să ducă la 
reducerea cât mai mult a fenomenului de abandon şcolar, prin acţiuni menite să limiteze sau să 
înlăture, unde este posibil, cauzele acestuia. Abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de 
societate şi nu poate fi eliminat.  
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Abandonul școlar 

 

Profesor pentru învățământul preșcolar Brudea Florina 
Grădinița ,,Mateiaș Brâncoveanu” Făgăraș 

 
 
Unele dintre cele mai frumoase amintiri din viața unui om sunt legate de anii de școală. 

Prieteniile legate în timpul școlii pot dura toată viața, întâmplările vor constitui povești de spus 
următoarelor generații de copii, iar joaca alături de colegi nu va fi uitată vreodată. Cu toate acestea, 
în România există copii care nu ajung la școală.  

Absenteismul școlar se deosebește de abandonul școlar prin faptul că, teoretic și formal, copilul 
figurează în evidența școlii, fiind înscris la clase, pe care însă nu le frecventează pe perioade lungi 
de timp. Așa se adună absențele nemotivate, iar la final apare exmatricularea. Acesta este momentul 
în care absenteismul se transformă oficial în abandon școlar. 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare.  Tinerii vor 
altceva şi, în general, vor să ardă etape, considerând că se pot realiza mai repede fără studii. Cauzele 
sunt dintre cele mai diverse. Printre cauzele principale se numără sărăcia, lipsa de educaţie a 
mediului în care cresc şi se dezvoltă copiii, lipsa de atractivitate faţă de ceea ce se numeşte 
învăţământ tradiţional dar şi anumite cutume ale unor minorităţi etnice sau de orice alt tip. 
Caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor.  

E drept că abandonul şcolar a devenit o problemă la nivel european, întreaga Uniune 
confruntându-se cu părăsirea timpurie a şcolii. Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara 
noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul întregii Uniuni Europene, tendinţa generală este de 
scădere. La fel de grav este faptul că un procent important din aceşti tineri nu doresc să intre în 
câmpul muncii după abandonarea studiilor. 

Din punct de vedere psihologic, motivele principale ale unui tânăr care abandonează școala sau 
facultatea sunt ereditare, sociale și educaționale.  

Abandonul școlar înseamnă de cele mai multe ori șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme 
de sănătate. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată  pentru că   nu e percepută ca 
valoare în sine. 

Pentru a preveni abandonul școlar, unitățile de învățământ pot  întreprinde o serie de demersuri 
atât prin valorificarea resurselor existente la nivelul școlii, cât și prin dezvoltarea unor rețele de 
comunicare și colaborare la nivel comunitar: 

- monitorizarea absenţelor 
- demersuri de contactare a familiei, telefonic sau prin adrese de înştiinţare a părinţilor 
- întâlniri cu părinţii 
- vizite la domiciliul copilului, consilierea copilului şi a familiei 
- discuții cu reprezentanții legali și cu asistentul social de la primărie 
- strategii de abordare diferenţiată în procesul de predare-învăţare 
- stimularea motivaţiei şi interesului pentru învăţare 
- implicarea elevilor în activităţi extracurriculare 
- intervenţie specializată prin mediatori şcolari, profesori consilieri şcolari 
- acordarea de sprijin financiar prin burse de studii 
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CE ESTE ABANDONUL ȘCOLAR?                                                     
CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
prof. BUCUȚĂ FLORINELA-RAMONA                                                  

Școala Gimnazială „GRIGORE TABACARU” HEMEIUȘ, BACĂU 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile 
proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia 
comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele 
necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către 
părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară 
vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei 
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de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau îmbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără 
cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de 
practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare 
prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem 
aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, 
absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi 
suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de 
permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, 
indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre 
abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul 
abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l 
determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar 
să chiulească de la şcoală. 

 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, 
ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
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 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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COMUNICAREA  -  

SOLUŢIA OPTIMĂ ÎN PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Buda Claudia, 
Colegiul Național Mihai Eminescu, Baia Mare, Maramureș 

 
  
 
Comunicarea este o soluție optimă în prevenirea abandonul școlar, iar cea mai mare realizare a 

oamenilor este abilitatea oamenilor de a transforma gândurile în cuvinte, cu ajutorul cărora sunt 
capabili să-şi facă cunoscute dorinţele, ideile şi sentimentele. ,,Structura reuşitelor, miracolelor, sau 
dezastrelor umane” depinde de acest proces deosebit de complex numit comunicare.  

În calea comunicării uneori pot apărea adevarate blocaje, care fac ca între informaţia transmisă 
şi mesajul perceput să existe diferenţe vizibile. O comunicare ineficientă cauzează, singurătate, 
conflicte, probleme atât în familie cât şi la şcoală, insatisfacţii profesionale, stres psihologic şi chiar 
boli foarte grave. „În situaţii didactice de instruire-învăţare schimbul eficient de mesaje inteligibile 
şi persuasive înseamnă o interacţiune conştientă între subiecţii educaţiei”. Corelaţia profesor – elev 
presupune cunoaşterea şi înţelegerea relaţiilor dintre: conţinut, scop, rol, condiţii, context, etc. 

Ca profesori avem datoria să îi ajutăm pe elevi șă nu abandoneze școla,să obţină o imagine mai 
clară despre ei înşişi şi despre societate, avem datoria de a transforma coflictele în şanse educative. 
Conflictul este o componentă a existenţei noastre, a relaţiei noastre cu ceilalţi.  

 
Deoarece profesorul şi elevul – ca parteneri educaţionali – dezvoltă activităţi comune bazate, în 

esenţă, pe comunicare didactică, este important de cunoscut şi acceptat urmatoarele: 
 
1. Conflictul este o realitate firească a vieţii cotidiene 
2. Conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative 
3. Într-un conflict, sentimentele sunt foarte importante pentru ca nu pot fi controlate 
4. Conflictul poate fi soluţionat dacă se cunosc sursele 
5. Conflictul din mediul şcolar trebuie neapărat negociat 

 
În orice conflict trebuie să existe o soluţie optimă şi reciproc acceptabilă.  Aceasta nu înseamnă 

că ambele părţi  vor obţine acelaşi lucru, ci doar că se pot atinge obiective diferite în maniere 
acceptabile pentru ambele părţi . Diferenţele de opinie pot şi trebuie să existe, ele conduc la noi 
puncte de vedere şi pot stimula creativitatea. E bine a se prelua sincer opiniile celorlalţi. În acest 
context este important să se minimalizeze pe cât posibil interferenţa diferenţelor de statut ierarhic 
deoarece acestea ne vor situa automat într-o tabără opusă, inhibând rezolvarea optimă a conflictului.  
Trebuie să se aibă încredere în partenerul de conflict pentru a nu distorsiona voit sau nevoit, 
procesul de comunicare, prin ascunderea de informaţii, filtrarea informaţiilor datorită percepţiilor, 
teama de autodezvăluire care ar putea conduce la vulnerabilitate.  

Atitudinea de încredere atrage după sine încredere, iar cea de neîncredere din partea unei părţi  
promovează o atitudine similară din partea celeilalte părţi. E bine a se începe prin a avea încredere 
până la proba contrară şi nu invers.  

Părinţii, educatorii şi profesorii, dar şi tinerii, se confruntă zilnic în practica pedagogică şi 
didactică cu provocarea de a trebui să acţioneze în situaţii deloc clare. Dintr-un spectru larg de 
alternative, ei apelează deseori la modele comportamentale problematice (încălcarea normelor, uzul 
de forţă). O asemenea atitudine poate duce la neînţelegeri fatale sau chiar la procese de escaladare. 
Trebuie să înţelegem că pentru fiecare situaţie există întotdeauna mai multe feluri în care putem 
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acţiona. Pentru a minimaliza efectele distructive ale situaţiilor conflictuale și de a preveni 
abandonul școlar se poate propune respectarea următoarelor principii: 

Ø principiul 1 – Menţine comunicarea cu cei cu care pari să te afli în conflict  
Ø principiul 2 – Abţine-te de la a discuta despre alţii în absenţa lor  
Ø principiul 3- Dacă sesizezi semne ale unui conflict, încearcă să iniţiezi acţiuni la care să 

participe (colaborând) persoanele implicate. Aşa nimeni nu se va mai simţi atacat sau ameninţat sau 
ignorat. 

Ø principiul 4 – Încearcă să eviţi toate fenomenele de tipul “eu câştig – tu pierzi”.  
Ø principiul 5 – Asigură-te că ştii să recunoşti rezultatele şi nu flatarea sau linguşeala. 
Aceste principii au fost elaborate de Morris şi Everard în 1996. 
Rezolvarea conflictului este posibilă numai printr-o comunicare adecvată în ambele   direcţii. În 

acest sens A.C. Filley ne descrie trei tipuri de strategii de rezolvare a conflictului: câştigător-
necâştigător, necâştigător-necâştigător şi câştigător-câştigător. Primele două strategii sunt 
direcţionate în primul rând spre obţinerea de rezultate, neglijând relaţiile pe termen scurt sau lung. 
Atmosfera generată este neproductivă. Fiecare dintre părţi  se concentrează asupra propriilor 
interese, puncte de vedere sau probleme. Părţile doresc fiecare să rezolve conflictul într-un anumit 
mod şi nu exista interes pentru identificarea intereselor comune, a valorilor respectate în comun sau 
a obiectivelor, dorinţelor, intereselor care stau în spatele poziţiilor adoptate. Conflictul este astfel 
puternic personalizat.  

Strategia de tip câştigător-câştigător constituie forma optimă de rezolvare a conflictelor. Se 
poate aplica dacă nu există presiunea timpului, ea necesitând timp mai lung. Părţile îşi dirijează 
energia spre "învingerea" problemei, nu a persoanelor.  

 
Ambele părţi  cad de acord asupra unei soluţii acceptabile. Pentru a putea implementa o 

strategie de tipul acesta este recomandat respectarea unor reguli:  
 
1. folosirea limbajului verbal în termeni neutri, nu emoţionali (ex. "totuşi  prefer abordarea mea 

deoarece " în loc de "ideea ta este complet greşită");  
2. evitarea afirmaţiilor absolute (ex. "cred că soluţia problemei este ", în loc de "singura soluţie 

este, numai aşa...");  
3. punerea de întrebări deschise, pentru a încuraja interlocutorul să se exprime (ex. "ce părere 

aveţi despre proiect?" şi nu "proiectul este bun sau nu?");  
4. evitarea întrebărilor de dirijare (exemplu: "nu-i aşa ca") în intenţia de a-l determina pe 

interlocutor să fie de acord verbal cu ceea ce se afirmă; 
5. folosirea unui stil de comunicare şi limbajul adecvat  
6. neîntreruperea celui care vorbeşte deoarece se alimentează în acest fel conflictul; trebuie lăsat 

să spună tot ce are pe suflet, deoarece tensiunea, enervarea se vor reduce simţitor în acest mod şi 
comunicarea va putea să aibă loc în continuare fără distorsiuni mari. Este adeseori util să se pună 
chiar întrebări pentru o lămurire exactă asupra a ceea ce este sursa conflictului;  

7. practicarea ascultării 
8. folosirea limbajului non - verbal adecvat; o expresie facială sau o poziţie a corpului care 

sugerează provocare pot spori conflictul perceput. Paralimbajul, în particular, tonul vocii, este 
extrem de important într-o discuţie conflictuală, mai ales atunci când starea emoţională începe să se 
manifeste;  

9. folosirea formei de comunicare faţă în faţă şi nu prin telefon sau scris; 
10. recunoaşterea acordului cu unele puncte de vedere ale interlocutorului poate reduce 

substanţial intensitatea conflictului. Negarea totala îl va face pe interlocutor să caute noi argumente, 
să încerce să se impună chiar dacă nu prin conţinutul argumentelor, cel puţin prin intensitatea vocii. 

  
Intercorelarea strânsă între conflict şi comunicare este determinată de faptul că procesul de 

comunicare în sine poate cauza conflicte, poate fi un simptom al conflictelor sau poate conduce la 
rezolvarea conflictelor. Orice comportament de comunicare este de fapt o formă de exteriorizare şi 
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orice comunicare afectează comportamentul. Orice comunicare este o interacţiune, deci un 
instrument de interinfluenţare.  

 
O comunicare de succes este soluţia optimă în rezolvarea conflictelor. Modelul personal este cel 

care contează în relaţia cu un grup. Dobândind şi promovând abilităţi de rezolvare a conflictelor 
putem contribui la restabilirea relaţiei cu ceilalţi. Important este să ajungem la concluzia că orice 
situaţie conflictuală poate fi depăşită numai prin efortul comun al părţilor angajate. 
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Abandonul şcolar 
 

 

Prof. înv. preşcolar Buda Georgeta Florina 
Şcoala Gimnazială Finteuşu Mic 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului.  
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul eduactiv pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc-individuali, familiali, şcolari. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea 
unui program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice delucru în echipă 
şide folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor carear favoriza apariţia unor 
astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea 
unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor copiilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta lacare legea tratează oamenii ca adulţi. 

În evaluarea diferitelor manifestări dilectuale ale copiilor trebuie ţinut contdefactorul 
agresivitate sau de cel de frustrare, de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi:  
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţământului de zi. 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 

şcolar. 
 creşterea  gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

sau risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai prezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat. 
Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 

vârstă şi învăţare. De asemenea, este menţionată aprecierea potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, „în condiţiile lipsei de subzistenţă” şi din cauza „lipsei hranei sau 
îmbrăcămintei necesare”. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de 
practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil arevaloare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil 
integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. În cazul 
etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei 
membrilor ei pune în valoare ceeace ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin opacitatea 
segregaţionismului. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preşcolar, 
trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul educativ făcându-l cât 
mai eficient prin intervenţii oprtune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a comunităţii din 
care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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ABANDONUL  ŞCOLAR 

 

Prof. înv. primar Buda Voichiţa Maria                                                    
Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Baia Mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ignoranţa familiei, folosirea copiilor cu prioritate în muncile din gospodărie în defavoarea şcolii, 

familii dezorganizate, lipsa unui model în familie, neacomodarea la trecerea de la un ciclu de 
învăţare la altul, lipsa motivaţiei, handicapul, plecarea părinţilor în străinătate şi rămânerea copiilor 
în îngrijirea rudelor sau vecinilor sunt factori de formare şi de dezvoltare a acestei probleme, iar 
neimplicarea şcolii, lipsa perspectivelor după 
terminarea şcolii, nivelul de trai scăzut al familiei, 
repetenţia,  pot fi factori de menţinere şi activare a 
abandonului şcolar. 

Astfel elevii marginalizaţi, care nu fac parte 
cerinţelor şcolare, ale căror părinţi nu au 
posibilităţi materiale şi nu au nici o perspectivă 
după terminarea şcolii, au o stimă de sine scăzută, 
trec prin frustrare şi stres, nemulţumire îngrijorare 
şi neîncredere dezvoltând comportamente de 
anxietate, implicare în alte activităţi izolare, 
neimplicare, abandon. 

 

școlile din zonele 
defavorizate sunt 
caracterizate de izolare 

sărăcie  și lipsa 
oportunităților de succes 
socio-profesional pentru 
abolvenți 

cultura de origine a 
elevilor 

mediul socio-
cultural al elevilor atitudinea familiei în raport  cu 

școala 

climatul familial 

Cauze ale abandonului şcolar: 
 

347



Pentru prevenirea abandonului şcolar, este nevoie de stabilirea unor obiective clare, cum ar fi: 

‐ identificarea elevilor aflați în risc de abandon școlar 

‐ implicarea sistemului familial în reabilitarea școlară și socială a elevului 

‐ creșterea gradului de implicare a comunității locale în soluționarea situațiilor de 
abandon școlar  sau a  situațiilor ce prezintă risc de abandon școlar 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul școlar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenție bine organizat, ce se desfășoară 
pe o perioadă foarte îndelungată. 

Așadar, având în vedere aceste lucruri, se impun câteva măsuri de prevenire a abandonului 
școlar: măsuri psiho-pedagogice și psiho-sociale, care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea  unor inserții socio-familiale pozitive; măsuri socio-
profesionale ce decurg din cele prezentate mai sus; măsuri psihiatrice pentru depistarea copiilor cu 
diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendințe 
agresive și măsuri juridico-sociale, ce 
permit creșterea gradului de influențare 
socială prin popularizarea legilor. 

În concluzie, depinde de fiecare cadru 
didactic în parte, de responsabilitatea și 
implicarea tuturor ca educația să devină o 
realitate din care fiecare să învețe și să se 
dezvolte și să nu uităm că educația 
depinde foarte mult de familie. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Înv. Budea Adriana 
Şcoala Gimnazială ,,Sabin Manuilă”, Sâmbăteni 

 
 
 
O educaţie reală pornește din familie și se continuă în grădiniţă şi şcoală. Este foarte important 

de subliniat faptul că educația se realizează in primul rând prin puterea exemplului şi apoi prin cea a 
cuvântului. O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară 
cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la 
nivelul factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie în acest sens se realizează un program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon 
şcolar.  

Factorii de risc comportamentali sunt factori care reprezintă totalitatea încălcărilor şi abaterilor 
tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor 
legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi 

Factorii psihologici sunt foarte importanți deoarece în evaluarea coretă a diferitelor manifestări 
delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, sau de cel de "frustare", de 
instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

De asemenea trebuie avuți în vedere și factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul 
şcolar.  

Obiectivele unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul de învăţământ de zi. 
 implicarea familiei în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea acestor situaţii  
În urma îndeplinirii acestor obiective, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol imediat 

de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează copiii să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, 
toxicomania, copiatul şi suicidul. Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă 
învăţământul şcolar este abandonul şcolar. 

Dupa 1990 s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care școala nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
unui loc de muncă. In plus emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că îşi 
urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija bunicilor, unchilor sau mătușilor care se ocupă superficial de 
situaţia şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin 
încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi 
corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-
familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de 
sub influenţa negativă a acestuia. 

Un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi învăţare este sărăcia. 
În mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, în condiţiile lipsei de subsistenţă şi din cauza,lipsei 
hranei sau îmbrăcămintei necesare . E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de 

349



altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe 
copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte 
de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Cauzele 
principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, psihologice şi 
pedagogice. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi 
alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Elevul cu un risc înalt de abandon şcolar este incapabil să se adapteze şi să funcţioneze în clasă , 
are rezultate şcolare sub medie, prezintă absenteism, ostilitate faţă de cadrele didactice, provine 
dintr-o familie cu probleme economice serioase, nu este implicat în nici-o activitate organizată de 
şcoală, nonformală sau formală. Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea 
tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

În concluzie, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, 
gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se 
menţin în sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea 
părinţilor, educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar. 
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ABANDONUL ŞCOLAR ŞI CAUZELE LUI 
 
 

P. I. P. BUIA ELISABETA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,LIVIU REBREANU’’ MAIERU 

 
 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
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realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar.  
Astfel, dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi 

imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, 
atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc 
spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilarie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                               
Cauze și modalități de prevenire 

 

Bujor Emilia 
Colegiul Național ”Elena Ghiba Birta” Arad 

 
 
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 

activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni sau externi ai copilului. 
Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 

dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala.  

Plecarea părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce poate avea un impact 
negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod indirect să abandoneze 
școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
 îi lipsește motivația școlară; 
 are dificultăți de învățare; 
 are o rată a absenteismului mare; 
 are rezultate școlare slabe; 
 are imagine de sine scăzută; 
 este izolat față de colegi; 
 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
 are o lipsă reală a unui suport școlar; 
 cerințe educaționale speciale; 
 stare de sănătate precară; 
 provine din medii sociale sărace; 
 lipsa unui model educațional din familie. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unui echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 

cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
 control parental direct  și activ în viața copiilor; 
 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
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copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 
 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 

probleme; 
 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
 exigențele școlare să fie rezonabile; 
 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 

copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
 să existe o dotare materială adecvată în școală; 
 programe de consiliere pentru părinți; 
 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 
Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 

pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește.  

Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și 
preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 

  
Bibliografie: 

Doll, J. J., Eslami, Z., & Walters, L. (2013). Understanding Why Students Drop Out of High 
School, According to Their Own Reports. SAGE Open, 3 
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MODALITATI DE PREVENIRE A ABANDONULUI SCOLAR 
 
 

Prof. Bujorean Maria Ramona 
Scoala Gimn.”Sorin Leia” Tomesti 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 
• Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 
agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi 
de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
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În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil.  

Aceasta trebuie să identifice: 
Cum este fiecare;  Ce ştie fiecare; Ce face fiecare; Cum cooperează cu ceilalţi; 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 
indiferent de nevoile lui sociale. 

Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să 
devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 
 
Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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Inteligența emoțională 
-o noua abordare si importanța în intervenția educational-terapeutică 

 
 

Prof. Amalia Bulea, Brasov 
 
 

"Decidem şi gândim sub influenţa sentimentelor. În mod tradiţional, puterea creierului este dată 
de IQ, însă cu cât lumea devine mai complexă, inteligenţa emoţională trece pe primul plan" (Daniel 
Goleman, psiholog la Harvard.). 

Adevărata măsură a inteligenţei nu este I.Q., ci E.Q., coeficientul emoţional. "Marea revoluţie a 
anilor 2000 constă în revanşa sentimentelor asupra inteligenţei", ne asigură Daniel Goleman în 
cartea sa celebră deja în Statele Unite ale Americii, "Emotional Intelligence".  

În prezent, când ne referim la inteligenţă, înţelegem cel puţin două lucruri: 
 

 1. -INTELECTUL I.Q                     2.-INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ E.Q 

O persoană inteligentă emoţional este abilitată în patru domenii: 
identificarea emoţiilor, înţelegerea emoţiilor, reglarea emoţiilor şi folosirea emoţiilor. 
În viziunea lui Daniel Goleman (1998), inteligenţa emoţională este formată din cinci factori:  

 
 cunoaşterea propriilor emoţii, 
 managementul emoţiilor 
 motivare 
 recunoaşterea emoţiilor la alţii (empatie)  
 relaţiile interpersonale.  

    

Să încercăm o comparaţie între IQ şi EQ.  
 

Intelectul - IQ (capul)  Inteligenţa emoţională - EQ (inima) 

-ne ajută să facem socoteli; 
-ne ajută să procesăm informaţii; 
-se bazează pe logică; 
-ne ajută să rezolvăm probleme; 
-ne ajută să reuşim la şcoală; 
-în decursul vieţii IQ-ul este relativ 
constant; 
Dezavantajele intelectului: 
 funcţionează bine doar cînd sîntem 
calmi; 
 funcţionează încet, sau în orice caz mai 
încet decît inteligenţa emoţională; din 
această cauză nu ne putem baza pe IQ 
atunci cînd ne aflăm în situaţii critice sau 

-ne ajută să ne înţelegem pe noi înşine şi să 
ne motivăm; 
-ne ajută să luăm decizii (fără emoţii nu 
poate fi luată nici o decizie); 
-ne ajută să comunicăm şi să ne înţelegem 
mai bine cu alţi oameni şi să construim 
relaţii puternice, care durează; 
-ne ajută să ne transformăm; 
-ne ajută să învăţăm din experienţă; 
-ne ajută să fim creativi; 
-ne ajută să reuşim la locul de muncă şi în 
viaţă. 
Avantajele inimii 
 funcţionează bine în orice situaţie; 
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cînd trebuie să luam rapid decizii; 
 este un predictor slab al succesului 
nostru în viaţă; (însă un bun predictor al 
succesului nostru în şcoala tradiţională); 
 rămîne relativ constant toata viaţa. 

 
 

 functionează rapid, sau în orice caz mai 
repede decît IQ-ul; din această cauză  ne 
putem baza pe EQ când ne aflăm în situaţii 
critice sau cînd trebuie să luăm rapid 
decizii; 
 este un predictor puternic al succesului 
nostru în viaţă; 
 poate creşte, chiar foarte mult. 

 
       IQ-ului nu trebuie neglijat, el continuă să fie important, dar nu cel mai important. De altfel, 
viaţa şi experienţa fiecărui individ arată că, spre deosebire de IQ, care nu se schimbă mai deloc 
după adolescenţă, inteligenţa emoţională este, în mare parte, învăţată, şi continuă să se dezvolte pe 
măsură ce înaintăm în vîrstă şi învăţăm să cunoaştem emoţiile şi sentimentele şi să le utilizam 
pozitiv. Poate că nu întîmplător se vorbeşte în popor de maturizare, care, în fond, este potenţialul pe 
care-l dobîndim de a învăţa abilităţile practice bazate pe componentele EQ. 

 Fiecare iși dorește să aibă copilul cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai popular și cel mai 
cuminte. Ei, dacă unele nu le prea putem schimba, putem încerca să vedem cum și ce putem face să 
creștem un individ sănătos din punct de vedere emoțional. 

Un scor ridicat la un test de inteligență măsoară doar capacitățile cognitive, de analiză, raționare 
și sinteză și  NU reflctă dacă va avea o viață socială sănătoasă sau dacă va suferi de tulburări 
emoționale. Un nivel ridicat al inteligenței emoționale este întotdeauna asociat cu existența unor 
relații trainice cu ceilalți, pe care putem conta atunci când ne confruntăm cu probleme care implică 
cooperarea acestora (dragoste, familie, grup de prieteni, lucrul în echipă). Convingerile iraționale 
subminează inteligență emoțională, de aceea e vital ca ele să fie depistate încă din copialrie, și 
corectate unde este cazul. 

Terapiile rațional-emotive și comportamentale la copii se bazează pe evaluarea și depistarea 
credințelor iraționale pe care aceștia le pot avea.  

Succesul și fericirea depind de capacitatea individuală de a stabili și menține relații cu ceilalti.  
Copilul trebuie să înțeleagă că lumea nu e obligată să îl iubească sau să îl placă, să înțeleagă că 

la probleme perfecte există doar soluții imperfecte, că se pot îmbunătăți acțiunile și comportamentul 
dar nu prin autoînvinovțire și blamare.  Percepția corectă a lucrurilor, faptelor și asumarea greșelilor 
face parte din dezvoltarea personală, și duce la dezvoltarea unei personalități puternice.  

Ideea e că o persoană cu un EQ ridicat, se recunoaște prin câteva caracteristici specifice, a căror 
prezență se poate observa încă de la primele încercări de stabilire de contacte sociale, la vârste 
timpurii, sau mai ales în diferite situații sociale: 

  încredere în sine; 
  stăpânire și autocontrol; 
  putere și pricepere de conducere a discuțiilor către făgașul dorit 
  capacitatea de a-i ține și pe alții sub control și de a le capta atenția 
  stima de sine ridicată (fără a vorbi de îngâmfare și supraevaluare) 
  sociabilitate, calm, optimism.  

Vorbim de persoanele  care NU se lasă, caută mereu să iși îmbunătățească performanțele și 
învață din greșeli și care gândesc astfel “o  să reușesc, am încredere în mine!”.  

Există mai multe tipuri de inteligență decât am fi dispuși să credem, pentru orice domeniu, ori 
ramură a capacităților noastre. Pentru fiecare persoană, există o inteligență mai dezvoltată, celelalte 
se pot dobândi și învăța, ne putem chiar educa singuri în acest sens, important e să ne dăm seama de 
ce avem nevoie. 

Cine nu-și poate controla viața emotională se află în lupte interne constante, care îi consumă din 
capacitatea de lucru și îl împiedică să gândească limpede. 
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EXISTĂ TREI ALTERNATIVE DE A TRĂI O EMOȚIE: 
 

*A schimba cauza – a acționa direct asupra emoției. 
*A schimba emoția – a acționa pentru a schimba senzațiile interne și nu situațiile externe. 
* A nega că avem o emoție – implică a ne amăgi pe noi înșine, a nega existența emoției și a încerca 
să mascăm cu o altă emoție, falsă. 

 

 
 
 

EMOȚIILE DE BAZĂ sunt:  
bucuria, afecțiunea, frica, furia, tristețea. 
Emoțiile se pot combina și astfel se obțin o infinitate de semtimente compuse.  
De exemplu: 
Afecțiune + Bucurie = Gingașie 
Bucurie + Furie = Revanșă 
Frică + Tristețe = Durere 

Frică + Furie = Ură 

 
viață socială și emoțională                                                                 capacitățile cognitive,             
       sănătoasă                                                                                       analiză, raționare și                                
                                                                                                                                    sinteză 

 AUTOREGENERAREA  
– a fi în stare să te recuperezi rapid  
din problemele în care te lansează viața 

 AUTOCUNOASTEREA – a fi conștient de  
tine însuți și a fi atent la stările interne pe care le ai, 
 fără să reacționezi împotriva lor și fără să le judeci. 

 MOTIVAȚIA –forța care dă energie și dirijează  
comportamentul care ne ajută, individual și în grup,  
să ne obținem scopurile. 
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 EMPATIA – cere calm și receptivitate suficiente, 
 pentru ca semnalele subtile manifestate de sentimentele  
altor persoane să poată fi captate și reproduse de creierul nostru emoțional. 

 ABILITĂȚI SOCIALE  
Cât de importantă este inteligența socială? Inteligența socială este acea abilitate a omului de a 

interacționa cu ceilalți, de a se adapta cu succes mediului, de a influența viata celor din jur, de a se 
integra, de a se dezvolta, deoarece cu toții suntem incterconectați unii cu cilalți. 

Simpla cunoaștere a emoțiilor și intențiilor celuilalt nu garantează interacțiuni fructuoase.  
 
Succesul este asigurat de interacțiunea la nivel non-verbal, de prezentarea eficientă a propriei 

persoane, de modelarea interacțiunilor sociale și de luarea în calcul a nevoilor celorlalți și 
acționarea în consecință.  

 
Adesea, fiecare dintre noi trecem prin asemenea momente în care ne este supusă la o testare 

abilitatea noastră de  obține interacțiuni fructuoase, iar succesul sau eșecul acestora depind de 
inteligența noastră socială. Partea cea mai frumoasă este că putem învăța continuu, ne putem 
conștientiza adesea gândurile și propriile emoții, pentru ca apoi să conștientizăm și starea celor cu 
care interacționăm și acțiunile noastre să rămână în zona prietenoasă și flexibilă. 
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Prevenirea abandonul şcolar 

 

prof. înv. primar Bungărdean Cornelia 

  

Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului de învăţământ 

indiferent de nivelul la care s-a ajuns.  

În general, elevii care abandonează şcoala sunt cei de etnie romă, elevii care provin din medii 

defavorizate, cei care au dificultăţi de comportament pentru care au fost sancţionaţi în repetate 

rânduri la şcoală.  

Mulţi elevi renunţă la şcoală  pentru a-şi ajuta părinţii în gospodăriile proprii sau chiar pentru a 

lucra ca zilieri.  

Neajunsurile din familie limitează posibilitatea părinţilor de a-şi trimite copiii la şcoală.  

Aceste cauze ar putea fi eliminate într-o oarecare măsură prin stabilirea unor legături cu 

Centrele de zi care să asigur copiilor hrana necesară, dar şi transportul elevilor care locuiesc la 

distanţe mai mari.  

Aici intervine un aspect foarte important, şi anume, atitudinea familiei în raport cu şcoala.  

Părinţii au un rol hotărâtor pentru prevenirea abandonului şcolar pe de o parte, iar pe de altă 

parte intervenţia cadrului didactic în procesul educativ pe care-l desfăşoară poate constitui un mijloc 

de prevenire a abandonului şcolar.  

Măsurile necesare pentru prevenirea abandonului şcolar constau în primul rând în identificarea 

elevilor aflaţi în risc de abandon, implicarea familiaei în reabilitarea şcolară a acestora, creşterea 

gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar. Toate 

acestea se pot urmări în cadru unui program de prevenţie bine structurat.  

De asemenea, pentruo mai bună prevenire a abandonului şcolar, trebuie cunoscute  aptitudinile 

şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie, chiar dacă este de religie sau etnie diferită 

faţă de celalţi copii.  

Îmbunătăţirea accesului şi participării tuturor copiilor la educaţie are ca scop prevenirea şi 

combaterea marginalizării şi excluderii sociale prin îmbunătăţirea procentului de participare la 

educaţie. 
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Abandonul școlar în societatea actuală 

 

Profesor Bureța Ramona,                                                                
Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Târgu-Jiu 

 

Abandonul școlar este un fenomen îngrijorător cu care se confruntă societatea contemporană. 

Efectele abandonului școlar sunt grave, începând cu lipsa de încredere în forțele proprii și 
continuând cu dificultățile de integrare socială și profesională, ceea ce reprezintă, pe termen lung, o 
problemă majoră pentru întreaga societate. 

Printre factorii care favorizează abandonul școlar se află, cel mai adesea,  dificultățile materiale 
ale familiei, modelul educațional precar oferit de părinți și de frați, dezorganizarea familiei, 
implicarea în activități aflate la limita legii, absentarea sistematică de la ore, calitatea relațiilor cu 
colegii și cu profesorii, repetenția și, nu în ultimul rând, dorința de a dobândi cât mai repede 
independența materială. 

Printre metodele de prevenire a abandonului școlar putem identifica: 

• sprijinul școlar suplimentar, prin activități de remediere școlară, ajutor la efectuarea temelor, 
îndrumare la diverse materii; 

• sprijin material pentru copiii ale căror familii au venituri mici, prin asigurarea  de rechizite, 
haine, o masă la școală, alte produse materiale; 

• consiliere psihologică și juridică, atât pentru copiii aflați în risc de abandon școlar, cât și 
pentru familiile acestora; 

• activități de socializare și de petrecere a unui timp liber de calitate, cu ajutorul voluntarilor 
(copii, cadre didactice, artiști); 

• parteneriate ale instituțiilor școlare cu ONG-uri și alte instituții ale comunității; 

• înființarea unor centre de pregătire preșcolară și școlară, pentru a facilita accesul egal și 
nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii; 

• întâlniri cu persoane care au abandonat de timpuriu școala, spre a conștientiza dificultățile cu 
care acestea s-au confruntat ulterior; 

• creșterea flexibilității programelor „a doua șansă”; 

• creșterea atractivității școlii prin participarea la activități extrașcolare; 

• o mai mare implicare a comunității locale în sprijinirea efortului școlii de a recupera copiii 
aflați în risc de abandon școlar; 

• o relație școală – familie apropiată, reală și permanentă. 

O societate puternică trebuie să fie formată din oameni care și-au descoperit potențialul uman și 
profesional, care au încredere în forțele proprii, care sunt capabili să ia decizii corecte pentru ei 
înșiși și pentru cei din jur și care, la rândul lor, îi pot ajuta pe alții, care au standarde de moralitate 
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ridicate, care își pot îndruma copiii spre un viitor frumos. Temelia unei astfel de societăți va fi 
întotdeauna educația. Educația de acasă și de la școală. 

Putem considera că a ajuta un copil să nu părăsească școala, să aibă încrederea că ea îi poate 
asigura un viitor mai bun reprezintă și aceasta o performanță în educație, realizată, de asemenea, cu 
efort și dăruire profesională. 
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Integrarea copilului preșcolar în grădiniță și prevenirea abandonului școlar 
 
 

Prof. înv. preșcolar Burlacu Mariana 
Grădinița cu P. S. nr. 49, Brăila 

 
 
Grădiniţa este primul pas al copilului în colectivitate şi adaptarea la un nou mediu, prima 

despărţire de familie şi întîlnirea cu mulţi copii şi adulţi. Succesul adaptării la noul univers depinde 
de modul în care părinţii pregătesc copilul pentru marea schimbare din viaţa lui.                 
Integrarea copilului în grădiniță reprezintă un proces singular pentru fiecare copil și familie în parte, 
un proces care trebuie făcut cu răbdare, atenție și toleranță pentru dificultățile care ar putea apărea, 
altfel riscăm ca  micuții să refuze să vină la grădiniță după primele zile.   

De regulă, adaptarea la grădiniță durează aproximativ două săptămâni, însă aceasta poate varia 
în functie de particularitățile fiecăruia. Copiii care simt anxietate crescută când merg la grădiniță și 
sunt nevoiți să se despartă de părinți nu se mai pot bucura de ceea ce interacțiunea cu ceilalti și 
cunoașterea de lucruri noi le-ar putea aduce. Ei rămân încremeniți în frica lor de necontrolat și, dacă 
reușesc totuși să rămână la grădiniță, stau retrași într-un colț al clasei, fără să pară interesați de 
jocuri sau activități.În primul rând, e păgubos să gândim că un copil trebuie convins să meargă la 
grădiniță.   Pregătirea copilului pentru grădiniță începe în familie și se face anterior intrării copilului 
în colectivitate. Dacă cel mic va simți că părintele va investi cu încredere educatoarea, el se va simti 
în siguranță, acceptat și înțeles și astfel adaptarea la grădiniță va fi mult mai ușoară și mai plăcută.  

De obicei, copiii timizi, dependenţi de părinţi, sensibili se integrează cu dificultate la grădiniţă. 
Probleme de adaptare au atât copiii irascibili, care intră uşor în conflict cu alţii, cât şi copiii puţin 
toleranţi la frustrare, care nu suportă regulile şi observaţiile educatoarei. Manifestarea agresivităţii 
este de multe ori expresia nemulţumirii copilului faţă de aşa-numita abandonare la grădiniţă. Aşa se 
explică de ce copilul este cuminte acasă, iar cum este lăsat în clasă devine de nerecunoscut: se 
transformă într-un mic tiran care îşi loveşte colegii, vorbeşte urît cu educatoarea, nu vrea să doarmă. 
Pe de altă parte, agresivitatea poate fi şi o supapă de evacuare a unui copil care este deseori pedepsit 
acasă. Un comportament violent poate avea şi copilul răsfăţat, care crede că i se cuvine totul, iar la 
grădiniţă face crize de nervi cînd se vede nevoit să împartă jucăriile sau creioanele colorate cu 
ceilalţi. 

Există cîţiva factori care pot influenţa procesul de integrare  a copilului la grădiniţă. Unul dintre 
cei mai importanţi este curiozitatea copilului. Un copil curios, prietenos, interesat să cunoască alţi 
copii, alte jucării, alte activităţi are toate şansele să meargă la grădiniţă cu plăcere. De asemenea, 
copilul care se descurcă bine în relaţiile cu adulţii, vorbeşte, nu este inhibat, pune întrebări nu va 
întîmpina dificultăţi o dată cu intrarea la grădiniţă. Ba chiar se va ataşa rapid de educatoare şi de 
colegi 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

În cadrul învăţământului preşcolar, educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea  un   
loc, un statut, un rol  şi  o valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
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copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o  „unicitate  pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar, o problema gravă în România. 

La vârsta preşcolară, copilul trebuie să treacă prin mai multe etape pentru a se menține într-o 
relație satisfăcătoare cu ce este în jurul său – să-şi accepte  colegii, să tolereze anumite situaţii, să 
respecte programul zilnic, să ducă la  bun sfârşit  sarcinile trasate de educatoare sau liderii de grup 
şi astfel, pas  cu pas, să fie mulţumit de el şi de grupul din care face parte. 

Grădiniţa este locul cu care intră în contact copilul, după familie, este locul unde ar trebui să se 
simtă bine, unde să găsească linişte, căldură, dar şi plăcerea de a realiza activități instructive. De 
aceea noi, educatoarele, încercăm să-l aducem în punctul în care să dorească grădiniţa, să se simtă 
valoros şi util în spațiul acesteia. Prin activităţile desfăşurate, îl determinăm pe micuţ să devină 
parte integrantă din întregul numit „grupă”, în jurul lui dezvoltându-se o multitudine de acţiuni prin 
care el, fără să-şi dea seama, acţionează şi obţine performanţe. Cu timpul, toate aceste acte, de 
multe ori făcute la îndemnul educatoarei, devin pentru el rutine, devin automatisme – şi atunci 
putem spune că am atins un obiectiv foarte important, integrarea. Totuşi, să nu uităm să-l ţinem sub 
observaţie mereu: dacă îşi acceptă partenerul de joc, dacă respectă regulile şi se manifestă normal în 
cadrul grupului, dacă duce la bun sfârşit  un lucru deja început.  Odată atinşi aceşti indicatori, putem 
afirma că „am câştigat”. 

Jocurile atractive, activităţile antrenante, lucrurile făcute cu dăruire fac mai uşoară trecerea 
copiilor de la viaţa de familie la cea de grădiniţă, la cea de grupă, iar adaptarea se va realiza cu mai 
mare uşurinţă. Adaptarea şi socializarea rămân mereu problemele unui început de an, dar nu sunt 
nerezolvabile pentru noi, cei implicaţi în educarea copiilor. Având alături părinţii, cărora le e greu 
să accepte, uneori, că al lor copil nu vrea să se joace, nu vrea să comunice, nu vrea să asculte, 
suntem pe o traiectorie bună – cea a adaptării lor la grup şi a comunicării zilnice, pentru a ne atinge 
scopul propus, cu răbdare și înțelegere. Pentru că, asa cum afirma și Antoine de Saint Exupery, „toţi 
oamenii au fost mai întâi copii, dar puţini îşi mai aduc aminte de aceasta.” 
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Abandonul şcolar, o realitate dureroasǎ                                                   
Identificarea cauzelor şi stabilirea mǎsurilor de prevenţie 

 

Profesor Burlan Aurelia                                                                 
Şcoala Gimnazialǎ “George Emil Palade” Ploieşti 

 

O educaţie adevărată, reală, se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, se realizează prin puterea exemplului. O 
bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară copiii, poate 
constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.   

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune identificarea factorilor care ar favoriza apariţia unor 
astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea efectului de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare se impune identificarea şi să studierea 
unor cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu. Lipsa interesului pentru şcoală se 
explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa 
de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. Aceste cauze ar 
putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin 
stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să 
asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe 
mari de şcoala.  

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind 
mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 
Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate 
în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor.  

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de 
permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, 
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indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre 
abandonul şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilǎrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială,. Anturajul reprezintă un 
factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume bauturi 
alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 
 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Bibliografie: 
http://dar.episcopiadevei.ro 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 

Prof. Burza Viorica                                                                     
Grădiniţa P. P. nr. 7 Deva, jud. Hunedoara 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

 
Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 

dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

 
Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 

problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

 
Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
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dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea 
fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de 
instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi 
asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este 
menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar 
creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei 
necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea 
vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze 
părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare 
prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem 
aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, 
absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi 
suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija 
unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de 
permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, 
indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre 
abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori 
sunt alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, 
în final, abandon şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
 

Bibliografie:  
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Abandonul şcolar-cauze şi modalităţi de prevenire 

 
 

Prof. înv. preşcolar Burzo Mihaela 
Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu,,/G. P. P. Nr. 1 Şomcuta Mare 

Judeţul Maramureş 
 

 
Grădiniţa este instituţia importantă a învăţământului preşcolar cu sarcini instructiv-educative 

pentru pregătirea preşcolarilor în vederea integrării şi adaptării optime la şcoală. Când intră la 
grădiniţă, copilul se află în perioada însuşirii celor mai multe cunoştinţe care vor sta la baza 
personalităţii sale. Frecventarea grădiniţei favorizează conturarea unui autentic comportament 
interrelaţional.În prezent, 51% dintre copiii români frecventează grădiniţa, una dintre cauzele 
principale ale nefrecventării fiind sărăcia. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are un rol decisiv în formarea conceptului despre 
şcoală a copiilor preşcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i forma cu privire la şcoală, ci şi de a-
i face să conştientizeze importanţa pe care o deţine şcoala în viaţa unui individ.Pentru cei mai mulţi 
copiii, grădiniţa reprezintă primul contact cu universul extrafamilial, cea mai bună ocazie de a 
învăţa să socializeze şi să se pregătească emoţional, social şi cognitiv pentru restul vieţii. Din 
nefericire, nu toţi micuţii au  şansa de a frecventa grădiniţa şi şcoala. 

Abandonul şcolar se defineşte prin încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut 
remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în 
repetate rânduri în şcoală. Cei care abandonează şcoala nu au calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici deprinderi morale-civice necesare exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetăţean al unei comunităţi.În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri.  

Sărăcia comunităţii în care trăieşte limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele 
necesare educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se datorează şi de atitudinea părinţilor pentru 
care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.Climatul 
familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergenţa metodelor educative şi lipsa de 
autoritate a părinţilor, atitudinea rece, indiferentă sunt alte câteva aspecte care duc spre abandonul 
şcolar. 

Pentru prevenirea abandonului şcolar ar trebui implementat un program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă pentru a identifica factorii care ar 
favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă 
instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Prezint câteva cauze şi modalităţi de prevenire a abandonului şcolar: 
#şcolile din zonele defavorizate sunt din comunităţi izolate, predispuse la sărăcie şi lipsa 

oportunităţilor de succes-profesional pentru absolvenţi. Sărăcia comunităţilor din zonele 
defavorizate limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare educaţiei. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din astfel de 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea transportului 
elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi. 

#climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele abandonului şcolar.Aşadar, dezorganizarea 
vieţii de familie, consecinţă a divorţului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv 
şi lipsa autorităţii părinţilor sunt alte câteva aspecte care dus la abandonul şcolar. 

#factorii de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
confuzia sau absenţa unor norme sau valori sunt alte cauze care duc la dezorientarea 

elevilor, îndepărtarea lor de mediul educaţional şi în final abandonul şcolar. 
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#factorii de natură educaţională: nerespectarea normelor şi regulilor şcolii, absenteism, 
repetenţie, motivaţie şi interese slabe în raport cu şcoala au un rol important în apariţia fenomenului 
de abandon şcolar. 

#anturajul reprezintă un factor negativ în viaţa elevilor, debusolează elevii cu un psihic labil 
datorat unor carenţe din copilărie:dorinţa de a scăpa de sub tutela familiei, dorinţa de a face ceea ce 
vrea-de a lua obiecte, haine, mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul 
abandonează şcoala. Anturajul îl poate detemina pe elev să fumeze, să consume băuturi alcoolice, 
să consume droguri, să fure, să chiulească de la şcoală. 

Pentru a preveni abandonul şcolar se poate implementa un program cu următoarele obiective: 
   identificarea elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar sau abandon şcolar în vederea menţine- 

   rii acestora în sistemul educaţional. 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon  

   şcolar sau a situaţiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului. 

 Măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
*psiho-pedagogice şi psiho-sociologice care urmăresc cultivarea unor relaţii interpersonale  
  adecvate pentru realizarea unei inserţii socio-familiale pozitive. 
*socio-profesionale-ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociologice. 
*psihiatrice-depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme comportamentale, emoţionale 
  tendinţe agresive. 
*juridico-sociale-aceste măsuri permit creşterea gradului de influenţare socială prin populari- 
  zarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Pentru reducerea ratei abandonului şcolar în unităţile şcolare trebuie implementate următoarele 

activităţi: 
&Activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală 
&Organizarea de întreceri sportive 
&Activităţi de consiliere a părinţilor dar şi al elevilor 
&Acţiuni în parteneriat cu părinţii şi cu alţi factori educaţionali 
&Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordarea de premii simbolice, recompen  
   se grupurilor de elevi care sunt mai performanţi în astfel de activităţi. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre, de aceea şcoala trebuie să aibă o relaţie strânsă 

cu familia şi ceilalţi factori educaţionali.Depinde de fiecare cadru didactic, de responsabilitatea şi 
implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă. 
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Prevenirea abandonului şcolar 

 
 

BUTAN CRISTINA- SCOALA UNIREA, BRANISTEA 
 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

 
Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 

dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

 
În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 

decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. 

 
Aceasta trebuie să identifice: 
 
o Cum este fiecare 
o Ce ştie fiecare 
o Ce face fiecare 
o Cum cooperează cu ceilalţi 
 

     Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor.  

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
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universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată,şi pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, nu e 
percepută ca valoare în sine. 

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte.  

 
Concluzii  
Abandonul şcolar este o problemă socială care se afla sub incidenţa unor factori de natură: 

individuală, familială şi socială. Astefel încât pentru reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atat cu elevul cât şi cu familia şi cadrele didactice. 

Trebuie deci pornită o campanie de informare şi responsabilizare e repezentanţilor legali ai 
copiilor privind riscul la care se supun în cazul în care copilul nu frecventează şcoala cât şi 
informarea cu privire la necesitatea asigurarii unei baze educative care va avea efecte atat pe termen 
scurt, mediu cât şi lung. Gândindu-ne pe termen lung nefrecventarea cursurilor şcolare la timp poate 
avea repercursiuni în ceea ce priveşte asigurarea unei meserii şi a unei stabilităţi economice şi 
sociale. 

Pentru crearea şi impementarea eficientă a unor programe şi politici care să ducă la diminuarea 
acestui fenomen trebuie luate în considerare nevoile pe care le au personale care fac parte din 
grupul ţintă atât beneficiari direcţi cât şi cei indirecţi, deci trebuie facută o conexiune intre nevoi, 
resurse, politici şi metode de implementare. 
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Rolul pedagogiei sociale în prevenţia abandonului şcolar 

 
 

Butaş Florica-Claudia, Profesor învăţământ preşcolar 
Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj 

 
 
Educaţia contemporană este o educaţie universală, caracterizată prin universalitate şi globalitate, 

concepută într-o viziune holistă şi prospectivă, cu sublinierea permanenţei ei, fapt ce determină o 
continuă adaptare la cerinţele mediului social, o raportare constantă şi obiectivă la coordonatele 
spaţio-temporale în vederea citirii semnelor timpului în care ne aflăm venind astfel în întâmpinarea 
nevoilor celor din jurul nostru a celor pentru care menirea profesiei de dascăl – deschizător de 
drumuri şi idealuri – pentru tinerele generaţii o impune. 

În vederea abordării cu succes a prevenţiei abandonului şcolar, consider foarte oportun 
cunoaşterea, aprofundarea şi implementarea principiilor din domeniul pedagogiei sociale în 
pedagogia şcolară. 

Principiul valorii de sine: Structurarea unei imagini de sine stabile se bazează pe realizarea unei 
imagini reale despre sine în raport cu imaginea ideală asupra propriei persoane. Apropierea imaginii 
de sine de cea ideală are loc în jurul vârstei de 16-20 de ani. Sentimentul valorii de sine este motorul 
intern al dezvoltării concepţiei asupra propriei persoane. Aceasta derivă din dimensiunea 
autoestimării, respectiv din modul în care adolescentul este agreat, acceptat, din felul în care este 
evaluată performanţa sa.Pedagogia socială are sarcina de a sprijini copiii şi adolescenţii în 
soluţionarea problemelor legate de valoarea de sine care sunt induse instituţional şi biografic. 

Principiul valorii de sine reuneşte cunoaşterea importanţei centrale a sentimentului valorii de 
sine şi a conceptului de autocunoaştere a adolescenţilor cu necesitatea de a modela oferte socio-
pedagogice în sprijinul dezvoltării armonioase a personalităţii individului. 

Principiul apartenenţei la grup: Grupurile de copii şi adolescenţi îşi manifestă forţa de 
autoreglare a comportamentelor prin intermediul căreia aceştia deprind capacităţile necesare pentru 
a gestiona conflicte şi pentru a se integra social. Interrelaţionarea între indivizi de aceeaşi vârstă 
constituie o modalitatea esenţială în ceea ce priveşte stimularea procesului devenirii autonome a 
tinerilor, de asemenea reprezintă şi contextul socio-pedagogic central care favorizează învăţarea. 

Pedagogia socială, privită din perspectiva acestui principiu, trebuie să se axeze asupra 
pedagogiei de grup favorizând implicarea copiilor de vârste diferite în proiecte comune. 
Accentuarea valorii de sine şi încurajarea participării la astfel de proiecte, în derularea cărora este 
nevoie de antrenarea diferitelor competenţe şi aptitudini personale ale copiilor/adolescenţilor, vor 
reprezenta punctul de interes, sensul unităţii de grup fiind ţinta propusă, rezultatele obţinute, 
evitându-se astfel confundarea mijloacelor cu scopul ce trebuie atins.  Principiul apartenenţei la 
grup exprimă faptul că adolescenţii şi copiii au nevoie de grupuri de aceeaşi vârstă şi de locuri de 
manifestare pentru construirea propriei autonomii socio-culturale, iar  sprijinul pedagogului social 
trebuie să se concentreze asupra creării condiţiilor optime din acest punct de vedere. 

Principiul biografic: Principiul biografic se bazează pe aserţiunea că în perioada adolescenţei 
şansele sociale sunt percepute în raport cu evenimente care s-au desfăşurat cândva în cursul 
evoluţiei anterioare şi nu în raport cu posibilităţile reale pe care le oferă în momentul în care are loc 
evaluarea acestora. Principiul biografic constituie, astfel, un principiu de diagnostic important, pe 
baza căruia se pot identifica secţiuni din biografia adolescentului în care au existat mai puţine şanse 
de învăţare, ceea ce face posibilă o activitate eficientă de remediere a acestor deficienţe, de 
recuperarea a carenţelor rezultate.  

La nivel de percepţie, în etapa adolescenţei se manifestă „individualizarea stării de viaţă”, ceea 
ce înseamnă că, relaţiile, şansele şi riscurile sociale nu sunt evaluate în funcţie de mediul de origine 
(clasă, categorie socială) şi nici în funcţie de performanţele actuale, ci sunt evaluate prin prisma 
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biografiei personale. În activitatea didactică trebuie respectat ca principiu de bază faptul că 
dezvoltarea personalităţii şi întărirea sentimentului valorii de sine se consolidează biografic. 

Principiul timpului: Principiul timpului se referă la percepţia specifică a prezentului şi viitorului, 
ca unităţi temporale, de către adolescenţi şi la condiţionarea pe care acest fapt o introduce în 
activitatea pedagogului social. Orientarea spre contemporaneitate şi trăirea de preferinţă în prezent 
sunt forme ale percepţiei timpului tipice vârstei adolescentine. Spre deosebire de generaţiile mai în 
vârstă, care trăiesc cultura contemporană ca pe ceva care a apărut şi care are un trecut şi viitor, 
adolescenţii iau viaţa aşa cum este. Pentru percepţia acestui grup de vârstă este important că „ceva” 
există şi nu că acel „ceva” are o devenire. 

Programele moderne de educaţie ţin cont de necesitatea delimitării conştiente a planului 
contemporan de cel viitor, încercându-se astfel o prioritizare a necesităţilor culturale contemporane 
ale tinerilor/adolescenţilor pe scara de valorilor. Adolescenţii sunt mai deschişi faţă de soluţiile 
neconvenţionale decât adulţii care se referă întotdeauna la sistemul de status-uri şi roluri bine 
definite, de aici importanţa creării oportunităţilor de exercitare a competenţei timpului prin 
posibilitatea de a alege.  

Principiul socio-spaţial: Principiul socio-spaţial se referă la aspectul particular al 
comportamentului de asimilare şi învăţare al copiilor şi adolescenţilor. Aceştia se orientează socio-
spaţial mult mai mult decât adulţii ale căror relaţii se realizează în special prin rolurile profesionale, 
familiale şi de timp liber. Extinderea succesivă a spaţiului de orientare şi de acţiune, în copilărie, 
reprezintă dimensiunea centrală a instruirii sociale în afara şcolii şi a familiei, a exprimării 
necesităţilor sociale şi a dezvoltării comportamentelor de învăţare. Datorită faptului că, influenţa 
principiului socio-spaţial are o pondere ridicată în diferitele domenii ale comportamentului de 
învăţare – în cazul copiilor şi adolescenţilor – „ofertele” dascălului trebuie structurate şi organizate 
cu mult realism şi ţinând cont de perspectivele acestora. Astfel de spaţii oferă copiilor şi 
adolescenţilor posibilitatea de integrare  cu succes în viaţa cotidiană,  posibilităţi şi oportunităţi de 
explorare/descoperire a sinelui, de identificare a capacităţi/posibilităţilor de autodepăşire, 
determinând motivarea participării la procesul instructiv-educativ derulat în cadrul instituţiilor de 
învăţământ.  

Principiul socio-cultural: Principiul socio-cultural se referă la tendinţa adolescenţilor şi a 
tinerilor de a-şi exprima sentimentele prin intermediul diferitelor simboluri culturale. Pe parcursul 
individualizării şi pluralizării situaţiilor de viaţă, oamenii pot din ce în ce mai puţin să revină asupra 
mediului în care şi-au structurat valoarea de sine şi statutul social actual.  

Concomitent se poate vorbi de o “relativizare a vârstei”, respectiv formarea de grupuri 
determinate social în care diferenţele de vârstă îşi pierd semnificaţia. În aceste condiţii este pusă în 
evidenţă importanţa apartenenţei la aceeaşi cultură. În acest sens, activităţile socio-pedagogice, 
manifestările şi producţiile culturale trebuie utilizate ca intermediare ce oferă copiilor şi 
adolescenţilor ocazia de a se desfăşura deschis, altfel de modul în care poate face acest lucru în 
mediul instituţionalizat al şcolii. Această oportunitate le asigură posibilitatea să se descopere pe sine 
sub aspecte, care, în cadrul altor activităţi ar putea trece neobservate.  

Principiul mediului social: Principiul mediului social se referă la determinările pe care  mediul 
social de provenienţă al adolescentului şi copilului le introduc în activitatea socio-pedagogică. 

Prin mediu înţelegem structurile de relaţii sociale transmise tradiţional, obiceiuri şi valori 
împărtăşite de către toţi cei care provin dintr-un anumit mediu. Mediul social induce anumite 
modele de acţiuni şi aşteptări şi control reciproc al membrilor. Acestea sunt transmise prin tradiţie o 
dată cu succesiunea generaţiilor. Din tradiţia asistenţei socio-pedagogice se desprinde importanţa 
oferirii de medii de substituţie sau alternative pentru tinerii ce provin din medii dezorganizate.  
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DEZVOLTAREA TIMPURIE A COPILULUI ȘI ABANDONUL ȘCOLAR 
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Abandonul școlar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învățământ, care are nevoie 

de acțiuni urgente. Este un fenomen serios și larg răspândit care ar trebui să fie o prioritate pentru 
toți cei implicați în procesul de educație: politicieni, factori de decizie, părinți, profesori și copii/ 
elevi. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Cercetările au evidenţiat faptul că a spori azi investiţia în programe de dezvoltare timpurie a 
copilului duce la formarea de cetăţeni mai educaţi, mai prosperi şi mai paşnici pentru societatea de 
mâine. Perioada copilăriei timpurii este cea mai importantă perioadă de dezvoltare a vieţii, când se 
pun bazele cognitive, emoţionale şi sociale pe care se construieşte viitorul. 

Dezvoltarea creierului copilului depinde de stimularea din mediul înconjurător, în special de 
calitatea îngrijirii şi a interacţiunii pe care un copil le primeşte. Copiii care sunt îngrijiţi bine şi 
stimulaţi corespunzător, au şanse mult mai mari să-şi dezvolte la potenţial maxim abilităţile 
cognitive, de limbaj, emoţionale şi sociale, să crească mai sănătoşi şi să aibă o stimă de sine 
crescută. 

Toate aceste arii sunt cruciale pentru bunăstarea noastră ca adulţi, experienţele din copilaria 
timpurie determinând în mod esenţial ceea ce vom deveni la maturitate. În primii ani din viaţă se 
creează deci un fundament care poate să fie fragil sau viguros şi pe care copilul construieşte 
abilităţile care vor fi necesare pe tot parcursul vieţii, inclusiv în şcoală.      

Soliditatea fundamentului este esenţială pentru achiziţiile ulterioare pe care le face copilul. 
Dacă ar fi să exprimăm acest lucru într-o imagine plastică, achiziţiile din perioada copilăriei 

timpurii sunt precum fundaţia unei case; de soliditatea fundaţiei depinde stabilitatea casei şi 
numărul de etaje ce se pot ulterior construi; de soliditatea achiziţiilor din copilăria timpurie depinde 
atingerea potenţialului maxim al fiecărui copil. Dacă procesul de dezvoltare este neglijat în perioada 
copilăriei timpurii, este mult mai dificil şi mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu. 

Acţiunile întreprinse de părinţi şi de societate în copilăria timpurie au o puternică şi mai de 
durată influenţă asupra progresului individual al copilului şi asupra progresului naţiunilor în sens 
larg. În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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Focalizarea pe programe de dezvoltare timpurie a copilului, pe educaţia timpurie şi anii 

preşcolarităţii este foarte importantă atunci când vorbim de reducerea abandonului şcolar. Copiii 
care beneficiază de programe de dezvoltare timpurie au mai multe şanse să aibă o participare şi o 
performanţă şcolară crescute, să-şi planifice întemeierea unei familii, să devină adulţi productivi, 
integrându-se cu succes pe piaţa muncii şi să-şi educe la rândul lor copiii. Studiile arată că o bună 
intervenţie la nivelul educaţiei timpurii descreşte fundamental rata de abandon şcolar în 
învăţământul primar. 

Experţii consideră că derularea de programe integrate de dezvoltare timpurie a copilului 
reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente de lupta împotriva inegalităţilor, a sărăciei şi a 
excluziunii sociale. Dacă oportunităţile din copilăria timpurie sunt ratate, devine mult mai dificil, în 
termeni de resurse şi timp, pentru un copil să-şi atingă potenţialul maxim în viaţă. 

Programele integrate pentru copiii mici pot modifica efectele inechităţilor socio-economice şi 
ale celor de gen. Aceste programe sunt o unealtă importantă în ruperea ciclului intergeneraţional al 
sărăciei şi excluziunii şi aduc beneficii economice semnificative.    

Intervenţiile din copilăria timpurie în comunităţile sărace duc la o mai bună performaţă şi 
participare şcolară a copiilor şi la o mai bună performanţă în obţinerea şi păstrarea unui loc de 
muncă mai târziu în viaţă. Când copiii încep şcoala târziu şi le lipsesc “uneltele” necesare învăţării, 
progresul lor educaţional suferă şi e mult mai probabil să abandoneze, continuând ciclul 
intergeneraţional al sărăciei şi excluziunii. 

Este crucial ca aceşti copii să fie pregătiţi pentru şcoala primară, să înceapă şcoala la timp şi să 
primească o educaţie de calitate. Având copii pregătiţi pentru şcoală, îi echipăm cu uneltele 
necesare pentru a-şi construi o viaţă împlinită şi pentru a deveni cetăţeni productivi ai comunităţii. 
Investiţia în educaţia timpurie, ca prim pas în traiectoria educaţională, înseamnă participare şi 
performanţă şcolară mai mare în 5 ani, abandon şcolar mai scăzut în 10 ani, şi o presiune mai 
scăzută pe serviciile sociale (mai puţine persoane asistate social) în 20 de ani. Astfel, investiţia în 
copii cât mai de timpuriu ne conduce, pe termen lung, la dezvoltare socială şi la realizarea susţinută 
a drepturilor copilului. 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 
elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală si civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

 
Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să  identificăm şi să studiem 

câteva cauze: 
·        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 

vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·        factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

·        anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilarie; dorinta de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
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·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
·        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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Participarea la educație este un drept și o obligație a copiilor.  
Legile și drepturile copiilor prevăd înscrierea în învățământul românesc a tuturor copiilor care 

au vârsta cuprinsă între 3 ani și până la 20-22 ani – conform particularităților de vârstă și 
individuale, pe niveluri de grupă – preșcolar, primar, gimnazial, liceal, universitar, în funcție de 
posibilitățile fiecăruia. Copiii care au vârsta cel puțin până la clasa a X-a se înscriu în învățământul 
obligatoriu de masă. 

Statisticile arată că sunt foarte mulți copii în situația de abandon școlar. 
Dacă ar fi să dăm o definiție putem spune că abandonul școlar constă în decizia de a întrerupe 

parcursul școlar, înainte de finalizarea unui ciclu de învățământ.  
Există definiții care asociază abandonul școlar părăsirii timpurii a unui parcurs educativ înainte 

de obținerea unei diplome. În situația abandonului școlar se regăsește copilul care este înscris anul 
acesta într-un nivel de studiu, iar anul următor nu se mai regăsește în nicio formă de educație.  

Tot în situația de abandon școlar este și elevul care înscrie un număr foarte mare de absențe pe 
parcursul anului școlar, iar la sfârșitul anului nu i se poate încheia situația pentru că nu are note, nu i 
se poate încheia situația școlară. 

Copiii care rămân repetenți sunt predispuși abandonului școlar. Se rușinează că sunt mai mari 
decât copiii cu care învață și încep să lipsească din ce în ce mai mult. 

Indiferența părinților, neascultarea copiilor, crește numărul celor care pe zi ce trece nu mai 
termină nici 8 clase, nu se mai înscriu la o școală profesională sau la un liceu pentru a obține o 
calificare. 

Nivelul de educație al părinților constituie un alt motiv care stimulează neparticiparea la 
procesul de educație. 

În cei 39 de ani de activitate am constatat că elevii cu risc de abandon școlar se văd din 
grădiniță.  

Frecventează grădinița cu multă greutate după numeroase vizite la domiciliul lor. Cum 
absentează, merg să aflu motivul real sau improvizat, motiv care nu i-a permis să vină sau 
încăpățânarea lui, lipsa părinților de acasă în ziua respectivă, boală, problemă în familie.  

Cauzele sunt multiple. Atunci când copilul are o problemă este motivat, dar când începe cu ,,Nu 
vreau” sau pleacă de acasă, se joacă pe stradă, merge la cunoscuți sau rude atunci aceștia sunt copiii 
care devin în ciclurile următoare cu risc de abandon.  

Învățătorii sunt avertizați, iar dumnealor trebuie să mențină colaborarea cu familia, să facă vizite 
dese, să apeleze la ceilalți factori – parteneri în educație – poliție, biserică, primărie și așa se 
recuperează o serie de copiii care pornesc pe căi greșite. 

Sunt copii a căror situație financiară îi presează și-i aduce spre abandon școlar. Pentru acești 
copii am căutat sponsori sau am participat din buget personal pentru achiziția de hăinuțe, materiale 
necesare la grădiniță.  

Nu putem spune că au un spațiu de locuit confortabil. În urma unei analize atente am constatat 
că acești copii cu risc de abandon, provin din familiile care la rândul lor au abandonat școala sau au 
fost scoși din evidență datorită numărului mare de absenți, nefrecventării școlii. 

Cauze și efecte multe am întâlnit, 
În toți anii copii-am pregătit. 
Familiile am vizitat, 
Condiții bune de învățat, am asigurat. 
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 Abandonul școlar, la grădiniță, l-am eliminat 
 Dar în celelalte nivele de învățământ s-a accentuat. 
 Măsurile nu s-au luat, 
 Frâu liber abandonului s-a dat. 
Programul ZEP - ,,Cornul și laptele” la Urziceni vine acum în sprijinul familiilor defavorizate 

oferind copiilor un corn/ pachet de biscuiți și o cutie cu lapte sau  un iaut și un măr. Copiii spun de 
obicei ,,Cumpără-mi și mie pufuleți, suc” sau alte produse pe care le-a văzut la colegii lor, însă 
acest program face ca toți copiii să mănânce același lucru și să nu existe diferențe. 

Deci concluzia este – un sistem educativ democratic și de succes deoarece acesta este cel care 
nu are în vedere formarea elitelor ci formarea tuturor tinerilor în manieră adoptată posibilităților, 
intereselor celor care învață. 

Lupta pentru prevenirea abandonului școlar este o prioritate a învățământului din toate țările 
europene. 

 Modalități vom căuta, 
 Abandonul vom elimina. 
 Carte noi vom învăța, 
 Bătuți nu ne vom da. 
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Abandonul școlar consta în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului de educație înainte 

de obținerea unei calificări sau pregătiri complete, sau încheierii nivelului de studii început. 
Dintr-o altă perspectivă, abandonul școlar este privit ca o retragere conștientă a elevului din 

sistemul social școlar ca urmare a pierderii interesului sau motivației pentru învățare  și a angajării 
lui în activități exterioare învățăriii ca urmare a lipsei de resurse economice pentru continuarea 
școlarizării. 

Părăsirea timpurie a școlii reprezintă un potențial pierdut care implică costuri sociale (ruptură 
socială, cerere mai mare în sistemul de sănătate, coeziune socială mai scăzută) și costuri economice 
(productivitate scăzută, venituri fiscale mai mici, creșterea alocațiilor sociale acordate). 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple și pot fi determinate  pe de o parte de  inadaptarea 
elevului la activitatea de învățare realizată în mediul școlar și extrașcolar, pe de altă parte de 
inadaptarea școlii la factorii interni (biologici, psihologici) și externi( socio-economici, socio-
culturali).  

Cauzele abandonului școlar sunt diverse și pot fi grupate în categorii după cum urmează : 
a) Cauze individuale: inadaptabilitatea elevului; stima de sine scăzută; motivație deficitară; 

deficiențe organice( tulburări de vedere, de auz, de limbaj,etc.) 
b) Cauze familiale: relaționare deficitară cu școala și cu copilul; întelegere greșită a rolului 

educației în viața copilului; condiții materiale precare;climat familial deficitar(familii dezorganizate, 
divorț, dcerturi, violența în familie, etc); cultura familiei. 

c) Cauze de natură educațională:repetențiile frecvente;integrarea insuficientă la nivelul 
colectivului;calitatea relațiilor profesor-elev;insubordonarea față de normele și regulile școlii. 

d) Cauze de natură social-economică:crize politice, economice și sociale; sistem de protecție 
socială deficitar;confuzia sau absența unor norme sau valori care duce la dezorientarea elevilor, 
anturajul de proastă calitate. 

În concluzie, părăsirea timpurie a școlii ese rezultatul unei combinații de cauze interne 
(psihologice cum ar fi: instabilitatea psiho-afectivă, imaturitatea școlară,  tulburări de 
comportament, etc) și externe (de natură socio-economică, situația economico-financiară  a familiei, 
lipsa obiectelor de îmbrăcăminte și a rechizitelor, condițiile de trai, familia dezorganizată, lipsa 
ajutorului din partea familiei la realizarea sarcinilor școlare). Activitatea de prevenire este 
complexă, deoarece presupune intervenţii concrete care să ducă la reducerea cât mai mult a 
fenomenului de abandon şcolar, prin acţiuni menite să limiteze sau să înlăture unde este posibil 
cauzele abandonului şcolar. De aceea este nevoie ca să existe preocupări reale pentru prevenirea 
abandonului şcolar, atât din sfera politică, cât şi din partea societăţii civile.  

În prevenirea și reducerea abandonului școlar un rol determinant îl are familia care poate să își 
aducă contribuția prin: 

-asigurarea unor condiții de trai decente; 
-asigurarea echilibrului emoțional , a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
-asigurarea unui climat familial adecvat care să ofere mediul favorabil dezvoltării și învățării cu 

scopul de a pregăti copilul pentru viață, oferindu-i repere de urmat; 
-schimbarea mentalităților privind acțiunile și nevoie sociale, modalitatea de raportare la mediul 

înconjurător a copilului; 
-control parental direct și activ în viața copilului; 
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-atitudine pozitivă a adulților față de educație care să apropie copilul de aceasta; 
-control asupra activităților din timpul liber pe care le desfășoară copilul; 
-prezența efectivă în viața acestuia. 
Rolul școlii este acela de a identifica elevii care, datorită influențelor de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Influența școlii nu se 
poate manifesta asupra factorilor de natură individuală sau familială, însă poate să contribuie la 
găsirea unor soluții pentru a oferi șanse egale tuturor copiilor precum: 

-evitarea supraîncărcării școlare organizarea de activități extrașcolare diversificate și atractive 
menite să atragă și implice toți copii; 

-programe de recuperare a materiei și sprijinire a elevilor, 
-comunicare asertivă cadru didactic – elev; 
-evitarea construirii unei elite și a marginaliza pe ceilalți; 
-ofertă școlară adaptată intereselor, trebuințelor și aspirațiilor elevilor; 
cerințe rezonabile și sistem de evaluare individualizat și lipsit de subiectivitate, adaptat la 

nivelul real al copilului; 
-dotarea materială adecvată; 
-programe de consiliere atât pentru elevi, cât și pentru părinți; 
-colaborarea cu autoritățile locale în vederea demarării unor proiecte de parteneriat care să 

sprijine elevii cu dificultăți de ordin material  oferindu-le mijloacele necesare pentru susținere; 
-promovarea reușitelor școlare și extrașcolare ale tuturor elevilor; 
-dezvoltarea competențelor cadrelor didactice prin derularea unor cursuri și proiecte specifice 

vizând prevenirea și reducerea abandonului școlar. 
Principalele obiective urmărite în prevenirea abandonului școlar sunt: 
-identificarea elevilor aflați în risc de abandon școlar; 
-implicarea familiei în reabilitare școlară și socială a elevului; 
-creștere gradului de implicare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon școlar 

sau risc de abandon școlar; 
-urmărirea printr-un program de prevenție organizat pe o perioadă îndelungată a acestora. 
 
Educația pentru toți este un deziderat al societății actuale și depinde de implicarea noastră, a 

tuturor, ca aceasta să devină o realitate din care fiecare să se dezvolte  și în care toţi elevii  să se 
bucure de un învăţămînt calitativ asemănător, beneficiind de acelaşi drept de reuşită în viaţă, fără 
deosebire de clasă, de originile lor socio-economice. 

 
 
 
 
https://www.unicef.ro/publicatii/educatie-pentru-toti-si-pentru-fiecare  
https://www.scribd.com/doc/54949525/ABANDONUL-SCOLAR   
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Abandonul şcolar                                                                      
Cauze şi modalităţi de prevenire 

 

Prof. înv. Primar Buzatu Viorica 
Şcoala Gimnazială Filiași 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 

şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

 Factorii de natură educațională: in subordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie. 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală, găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare și de consiliere. 

Sunt cadru didactic într-o şcoală  din mediul rural, într-un  sat al unei comune nu foarte 
dezvoltată socio-economic dar existând posibilităţi unui trai decent, lucrând în condiţii de dublu 
simultan am întâmpinat şi aceasta problemă care  pentru început nu i-am dat prea mare atenţie. Am 
observat după un timp foarte scurt ca eleva mea avea foarte multe zile în care absentase şi am luat 
legătura cu familia de unde am aflat că părinţii acesteia se despărţiseră şi ea rămăsese cu tatăl şi 
bunicii.  

În acea perioadă la noi în şcoala se derula un proiect Centre de Resurse şi Sprijin în Educaţie. 
Am propus directorului şcolii integrarea acestei eleve cât şi a tatălui. Am convins familia să 

384



participe la aceste activităţi si astfel, sa îi zicem Andreea, a venit zilnic  timp de 2 ani de zile , îşi 
aducea si sora mai mică cu ea  şi a început să se integreze, să participe cu plăcere atât la activitățile 
proiectului cât şi să frecventeze cursurile şcolii. Subliniez faptul că a beneficiat de consiliere atât ea 
şi sora mai mică  cât si tatăl.  

Cu tatăl am desfăşurat activităţi de Educaţie parentală fiind formator în domeniu şi ţin să 
menţionez faptul că au apărut schimbări şi în comportamentul acestuia devenind mai responsabil şi 
conştientizând responsabilitatea pe care o avea. Andreea a terminat cele 8 clase ale şcolii noastre şi 
acum este absolventă a 10 clase. Proiectul a derulat 3 ani de zile dar noi am continuat să desfăşurăm 
activităţi si în următorii 5 ani  cu elevii şcolii noastre care întâmpinau greutăţi în adaptarea mediului 
educaţional dar şi cu cei care nu au posibilităţi acasă de a fii ajutaţi şi îndrumaţi, lipsa psihologului 
s-a simţit dar am reuşit să facem faţă tuturor provocărilor întâlnite. 

 Astfel am învăţat cum să previn timpuriu problema absenteismului cât şi a abandonului, 
proiectul nu se mai derulează dar experienţa dobândită şi comunicarea cât mai frecventă cu părinţii 
elevilor clasei mele prin activităţi de consiliere, lectorate, şedinţe şcolare mă ajută să descopăr 
problemele elevilor mei. Eu am avut această oportunitate de a lucra în acest proiect dar astfel de 
probleme pot fi mediate şi prin cadrul activităţilor desfăşurate în şcoală urmărind prin acestea să îi 
atragă şi să îi stimuleze să se implice în activităţile şcolare şi extraşcolare. 

Privitor la această temă Abandonul şcolar - cauze şi modalităţi de prevenire, consider că este o 
temă foarte abordată în mediul şcolar. Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este 
participarea tuturor copiilor la programul educativ fiecare după posibilităţile sale. Copiii sunt 
diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, la fel şi gradul lor de adaptare şi percepere dar în mediu şcolar 
fiecare are un statut, un rol, o valoare fapt ce îl determină  să continue şi să îndrăgească  acest 
mediu. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are o valoare, este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa dar pentru asta cadrul didactic trebuie să cunoască aptitudinile şi nevoile fiecărui copil 
integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să îl cunoască, să îi cunoască trăirile. 

Pentru reducerea ratei abandonului şcolar în unităţile şcolare trebuie întreprinse următoarele 
activităţi: 

 Activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală (acţiuni de renovare/înfrumuseţare/curățire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc, etc.).     

 Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie de proveniență. 
 Toate aceste acţiuni trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 

elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

 Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense 
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 

În România abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie 
să aibă o relaţie strânsă cu membrii familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii noastre. 
Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină  
o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă şi să nu uităm că educaţia depinde foarte mult de 
noi, de noi toţi. 

 
Bibliografie: 
 
 Botnariuc, P. & Ţibu, S.,.Portofoliul pentru educaţie permanentă, Bucureşti, Editura Afir, 

2010. 
 Cursuri de formare: Educaţi aşa – Educaţie parentală. 
 Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării 

părinţilor la muncă în străinătate, Editura ,,Terra Nostra”, Iaşi. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
Cauze și modalități de prevenire 

 
 

Cadariu Mihaela Florina, prof. logoped, CJRAE Arad 
 
 
În viața fiecărui individ, educația ar trebui să joace un rol foarte important, nu numai pentru că 

cultura îi face pe oameni liberi, ci și pentru că o diplomă poate garanta un viitor mai bun. 
Deși în ultimii ani măsurile pentru prevenirea abandonului şcolar au crescut substanţial, în 

România datele privind abandonul școlar timpuriu rămân îngrijorătoare. Dincolo de statistici, 
părăsirea timpurie a școlii este o adevărată epidemie socială. Odată părăsind traseul educaţionl 
obligatoriu, tinerii se confruntă cu mai multe probleme: şomaj, marginalizare socială, sărăcie. 

Educaţia nu este doar un drept și o datorie și o investiție pentru viitorul personal și profesional. 
O persoană cu o cultură precară și lipsa calificărilor educaționale are mai puține șanse de a găsi un 
loc de muncă calificat și remunerat decât cei cu un nivel bun de educație. 

Cauzele care determină abandonul școlar sunt predominant socio-culturale, cei care provin 
dintr-un context social și economic dezavantajat sunt mai puțin motivați să finalizeze şcolaritatea 
obligatorie. Alte motive nu pot fi excluse, România este o țară care oferă puține certitudini în ceea 
ce privește locurile de muncă, iar mulți tineri sunt convinși că, odată ce au terminat pregătirea 
obligatorie  sau liceul, încă nu pot găsi un loc de muncă. Pe de altă parte, alți tineri, deși provin din 
medii mai avansate din punct de vedere cultural, nu sunt deloc motivați să dobândească un minim 
de cultură și abilități care sunt indispensabile nu numai în scopuri profesionale, ci și în viața de zi cu 
zi. Se creează  astfel un cerc vicios: România nu oferă perspective de locuri de muncă și îi împinge 
pe mulți tineri să nu creadă în puterea școlii, iar odată ce își abandonează studiile, devine și mai 
dificil să se integreze în câmpul muncii dar și în viața de zi cu zi. 

Pentru a stopa fenomenul abandonului şcolar, statul român ar trebui să investească mai mult în 
calitatea învățământului, oferind elevilor mai multe cunoștințe practice care pot fi cu adevărat utile 
pentru ei în viață și în lumea muncii. Familiile cu probleme economice ar trebui să fie ajutate și ar 
trebui să existe mai mult dialog între elev- școală -familie. Programele remediale organizate după-
amiaza, capabile să se ocupe de lacunele în învățare și de problemele mai puțin grave legate de sfera 
afectiv-comportamentală; clase cu număr mai mic de elevi și mai multe cadre didactice suport 
(cadre didactice de sprijin, profesori psihopedagogi, logopezi, consilieri şcolari), remodularea orelor 
de predare pentru a oferi spații reale pentru o predare diferențiată, o conexiune activă cu serviciile 
sociale pentru a face față celor mai grave cazuri de suferință juvenilă sunt doar câteva dintre 
soluţiile posibile pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar.    

Şcoala  nu trebuie  percepută ca o condamnare, ci ca o ocazie de a crea o legătură cu emoțiile, 
interesele tinerilor, altfel școala va rămâne pentru aceştia un spațiu gol, abstract şi neinteresant. 
Totodată, şcoala ar trebui să învețe să fie mai puțin rigidă, să înțeleagă că pentru anumiți elevi este 
cu adevărat indispensabil să atingă  "obiectivele minime", şi evitând eșecurile școlare (repetenţia) 
va da probabil ocazia de a învăța într-o etapă ulterioară: un elev care a ajuns la jumătate din 
obiectivele de învățare dar care a rămas în circuitul școlar va fi mai bun decât un elev care a 
abandonat şcoala. 

Ne confruntăm cu o problemă dificilă, dar soluțiile există și chiar dacă cu mare dificultate acest 
fenomen ar putea să dispară aproape complet. 

 
Bibliografie: 
1. Neamţu, C.,(2003) Deviaţia şcolară, Ed. Polirom, Bucuresti; 
2. Enache, R., (2009), Factori ce contribuie la eşecul şi abandonul şcolar. Prevenţie şi 

intervenţie, în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, 
concepte, cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti 
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Percepția corectă a caracteristicilor școlii –  
modalitate eficientă de reducere a abandonului școlar 

 
 

Prof. Caizer Daniela 
 

 
Au trecut mii de ani de când conceptul de „zoon politikon” există în zestrea umanităţii, 

desemnând omul care îşi găseşte semnificaţia numai raportat la o societate. De altfel, este destul de 
clar prezentată în literatura de specialitate ideea că formarea psihologică a „persoanei” (termen cu 
care desemnăm numai oamenii) necesită vieţuirea într-un context social, în lipsa căruia se poate 
asigura numai dezvoltarea biologică. Dobândirea limbii, a limbajului, identificarea şi întărirea 
aptitudinilor, formarea caracterului, potenţarea proceselor psihice, într-un cuvânt „personalitatea” 
umană, se pot realiza numai în societate. 

Primul grup social din care se face parte este familia, caracteristicile acesteia influenţând decisiv 
dezvoltarea ulterioară a copilului. In societăţile care au precedat societatea modernă un fiu de ţăran 
iobag putea avea şansa să rămână ţăran iobag, un fiu de nobil nu putea ajunge decât nobil. R. 
Perlman a încercat o reinterpretare a „cercului vicios al mobilităţii sociale” punând în evidenţă 
faptul că veniturile joase ale unei familii se constituie într-un cadru mai puţin favorabil educaţiei 
copiilor, cei proveniţi dintr-un astfel de mediu având de obicei un nivel scăzut de calificare fiind 
expuşi şomajului, câştigurilor mici, continuând cercul vicios.  

Societatea modernă, care este una de schimb, totul trebuind să fie cumpărat, implicit şi ceea ce 
ţine de şcolarizarea copiilor, aduce în prim plan factorii social, prin se înţelege acei agenţi care 
joacă un rol important în procesul socializării (oamenii, grupurile, organizaţiile, instituţiile), factori 
sociali determinaţi de cei economici, deoarece veniturile populaţiei determină stratificarea socială şi 
condiţionează accesul în anumite domenii (pentru a ajunge în funcţii bine plătite trebuie să ai un 
anumit nivel de calificare obţinut prin urmarea unor şcoli superioare pentru care trebuie achitate 
anumite sume de bani).           

Este un lucru cunoscut faptul că la baza comportamentelor umane stau o diversitate de motive, 
fiecare dintre acestea determinând comportamente mai mult sau mai puţin dorite. La vârsta 
şcolarizării motivaţia care determină venirea copiilor la şcoală este una exterioară, sursa acestei 
activităţi constituind-o părinţii. Această situaţie este însă trecătoare, în etapa de vârstă 9 – 12 ani 
având deja loc tranziţia de la motivaţia/moralitatea constrângătoare la una a cooperării, fiind 
acceptate regulile şi implicit autoritatea care le emite. La această vârstă sunt agreate jocurile 
didactice care pot crea rivalităţi (mai ales dacă se face apel  la echipe), rivalităţi care pot fi înlăturate 
de către profesor printr-o atitudine autoritară. Este o etapă de tranziţie, deci şcoala este privită încă 
prin prisma constrângerii, de aceea sunt posibile reacţii de respingere ale acesteia.  

În etapa de vârstă 12 – 15 ani regulile încep să fie înţelese ca înţelegeri mutuale flexibile de a 
căror respectare depinde succesul sau insuccesul unei activităţi. Sunt importante regulile grupului 
care tind să primeze în faţa regulilor impuse de adulţi, de aceea este importantă prezentarea acestora 
(trebuie să pară că cel care doreşte impunerea unei  reguli  este copilul şi nu adultul.). 

Chiar dacă acţiunea agenţilor socializatori, deci şi a şcolii, are un caracter constrângător şi 
copilul o resimte ca atare, în momente semnificative pentru el (alegerea unei cariere, desăvârşirea 
educaţiei) această percepţie dispare, fiind înlocuită cu una în care caracterul necesar este primordial. 
Dacă autoritatea şcolii este o consecinţă a autorităţii parentale copilul o va accepta mai uşor decât 
dacă este prezentată ca un substitut al acesteia sau ca o modalitatea suficientă şi necesară de 
obţinere a succesului şcolar (ca şi cum nu ar mai fi nevoie de nimic altceva decât de respectarea 
unor reguli).  

Copilul trebuie făcut să înţeleagă că pentru reuşita şcolară autoritatea şcolii este o condiţie de 
bază dar că nu se rezumă la aceasta şi că trebuie să mai intervină şi alte elemente. 

Evoluţia ideii de şcoală în viziunea copilului a poate fi redată schematic astfel: 
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 „şcoala” – cea care lipseşte copilul de orele preţioase de joc (care trebuie alocate unui studiu 
total dezinteresat – „nu mă interesează nimic din ce se întâmplă acolo”) şi care poate fi sursă de 
pedepse („pedeapsa profesorului pentru că nu am învăţat şi a părinţilor pentru că am luat notă 
mică”); 

 „şcoala” – locul în care se pot forma prietenii şi pot fi aflate jocuri interesante („pot întâlni 
lume cu idei noi”); pe lângă pedepse pot fi generate şi premii („am descoperit că dacă iau note bune 
părinţii sunt mulţumiţi de mine şi îmi satisfac mai uşor dorinţele; nu trebuie decât să învăţ unele 
lucruri care pe deasupra mai sunt şi interesante” – cristalizarea motivaţiei cognitive); 

 „şcoala” – o necesitate „plăcută” sau „neplăcută” care condiţionează reuşita în viaţă 
(interiorizarea importanţei şcolii: „dacă vreau să ajung cineva în viaţă trebuie să învăţ; nu degeaba 
mă tot bat părinţii la cap; ştiu ei ce ştiu; chiar dacă unii profesori mă enervează prin pretenţiile pe 
care le au trebuie să accept lucrurile aşa cum sunt pentru binele meu”). 

În concluzie, percepția corectă asupra școlii este cea care determină major reducerea ratei de 
abandon școlar. Iar această percepție corectă nu se poate forma la nivel de elev decât prin acțiunea 
cumulată a mediului familial, a societății, implicit a școlii. 

 
 
Bibliografie: 
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Combaterea abandonului școlar 

 
 

Prof. inv. Primar CALAVIE IULIANA 
Scoala Gimnaziala ,,I.A. BASSARABESCU,, Ploiesti 

 
 
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 

activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
 îi lipsește motivația școlară; 
 are dificultăți de învățare; 
 are o rată a absenteismului mare; 
 are rezultate școlare slabe; 
 are imagine de sine scăzută; 
 este izolat față de colegi; 
 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
 are o lipsă reală a unui suport școlar; 
 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a 

lipsei unui control parental; 
 cerințe educaționale speciale; 
 stare de sănătate precară; 
 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de 

vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
 provine din medii sociale sărace; 
 nefrecventarea gradiniței; 
 lipsa unui model educațional din familie. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin 
necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi 
învăţării, cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult 
dându-i repere pe care să le urmeze; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
 control parental direct și activ în viața copiilor; 
 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
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 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu 

astfel de probleme; 
 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
 programe de consiliere pentru părinți; 
 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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În literatura de specialitate fenomenul de abandon școlar are semnificația de renunțare la studiile 

școlare provocată de cauze diverse, între care cele mai importante sunt cauzele de ordin material; 
alteori renunțarea este determinată de faptul că elevul, neputând face față sarcinilor programei de 
învățământ, nu este reorientat spre școlile adecvate posibilităților sale; alteori el suferă influențe 
negative (prietenii nefaste care-i abat interesul de la școală), sau este lipsit de asistență educativă. 

Abandonul școlar se referă la faptul de a ieși din sistemul educativ, oricare ar fi nivelul la care s-
ar fi ajuns, înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete. Ca atare, el poate fi 
la fel de bine măsurat atât în școala elementară, cât și în învățământul superior și constituie un 
indicator de randament al sistemului școlar la toate nivelurile sale. Abandonul are o definiție legală, 
legată de obligația școlară. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Apartenenţa la găşti de cartier, integrarea în 
reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori 
demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului 
ciclului secundar superior. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman 
sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit 
constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. O 
soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune din 
ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi 
aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum 
cele de baby-sitting pentru o seară. 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari.  
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Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea 
menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  
prin popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar, educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ.          

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea  un   
loc, un statut, un rol  şi  o valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de 
fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate 
din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Sisteme și forme de învățământ din alte țări                                                
Studiu de caz: Namibia, educația în zonele defavorizate 

 

Prof. Camelia Bărbuță 

 

În România ultimului deceniu, accentul s-a mutat de pe ceea ce poate face copilul pentru a excela 
din punct de vedere academic, pe ceea ce poate face profesorul pentru ca același copil să obțină 
rezultate cât mai bune. Exigențele părinților în privința sistemului educațional sunt îndreptățite, însă 
pălesc vizibil în momentul în care ne îndreptăm atenția 10 000 km la sud de România, la marginea 
continentului African, pentru a ilustra importanța relației și a coordonării dintre părinți, copii și 
profesori, în dezvoltarea armonioasă a viitorului adult. Din acest continent al diversității și tranziției, 
vom focaliza punctul de interes într-una dintre cele mai întinse țări africane: Namibia. 

Cu o suprafață de peste 824 000 de km2, echivalentul de patru ori al suprafaței României, are o 
populație de doar 2 milioane de locuitori, respectiv de zece ori mai puțin decât are România. 
Densitatea mică a populației, de 2 persoane/km2, este cauzată atât de condițiile de viață care 
favorizează dezvoltarea de boli precum SIDA, HIV și malarie în sezonul ploios, cât și de genocidul 
venit din partea germanilor, în perioada în care Namibia a fost colonie europeană.  

Familia? Se formează în momentul în care cei doi tineri încep să locuiască împreună. Căsătoria? 
Are loc doar dacă este precedată de achitarea zestrei impusă de părinții fetei. Copiii? Din cauza 
bolilor, HIV și malarie, supraviețuiesc cei mai puternici, iar părinții se distanțează forte ușor de 
aceștia. Educația? Impusă la nivel național. La nivel local? Un melanj format din ”ce ar trebui”, ”ce 
lipsește” și lipsa de pregătire academică a profesorilor. 

În acest context, în anul 2009, un grup de români protestanți au înființat o școală creștină în 
Caprivi, o regiune deosebit de săracă din nordul Namibiei. Unul dintre primele lucruri pe care le-au 
realizat a fost acesta: este imposibil să schimbi o generație de tineri folosind același sistem 
educațional și aceiași oameni care au fost folosiți până acum. Astfel, au preluat sistemul american 
Accelerated Christian Education, și le-au adaptat atât pentru mediul academic cât și pentru cel 
extrașcolar și au folosit profesori voluntari europeni. Acest sistem protejează individualitatea fiecărui 
elev, permițându-i să avanseze în propriul ritm, și asigură asimilarea a minim 80% din materie, 
înainte de a putea trece mai departe. Sistemul ACE este bazat pe principiile și întâmplările Biblice și 
pe însușirea și asimilarea anumitor trăsături de caracter, simultan cu scrisul, cititul și matematica.  

După grupa pregătitoare și clasa I, timp în care copiii au asimilat limba engleză, scrisul și cititul, 
activitățile colective din clasă se transformă în sarcini individuale. Fiecare zi începe cu o meditație pe 
temă creștină, cântece și rugăciune. Fiecare copil are propriul birou, separat prin pereți despărțitori de 
birourile apropiate, pentru a se putea concentra doar pe propriile sarcini. La sfârșitul fiecărei zile de 
școală, elevul își setează propriile obiective pentru ziua următoare: un anumit număr de pagini de 
parcurs la fiecare materie, în funcție de propriul ritm. În funcție de îndeplinirea acesor obiective și de 
comportamentul de pe parcursul zilei, primește niște inimioare roșii, drept recompensă, sau unele 
galbene, drept pedeapsă. Pe cele roșii le poate preschimba în rechizite sau biscuiți, iar la acumularea a 
trei inimioare galbene într-o zi, primește o detenție de jumătate de oră, care presupune muncă în 
folosul campusului (săpat în grădină, făcut curățenie etc).  

Datorită sistemului individual de învățământ, rolul profesorului este acela de mentor și 
îndrumător: acesta nu îi livrează elevului informația, ci îl ajută să o găsească și să o înțeleagă, astfel, 
un copil poate parcurge două clase într-un singur an academic, sau două treimi dintr-o clasă, în 
aceeași perioadă de timp. 

Performanțele academice erau însă eclipsate de lipsa de disciplină a elevilor. Principalele 
probleme erau cele de natură sanitară și comportamentală, dar și existența unor deprinderi sexuale 
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deosebit de precoce. Aceste probleme erau generate cu precădere de lipsa de coordonare dintre părinți 
și profesori. Chiar dacă elevii învățau un anumit set de comportamente dezirabile la școală, acestea 
erau negate cu vehemență de părinți, imediat ce ajungeau acasă. Lucrul acesta a impus construcția a 
două cămine pentru copii, în cadrul campusului, aceștia mergând acasă doar un week-end pe lună.  

Câțiva ani mai târziu, a apărut o nouă provocare. Privind lucrurile din afară, am putea presupune 
că atât elevii cât și părinții acestora se simțeau îndatorați față de școala care le putea la dispoziție 
educație, mâncare și un loc foarte decent de dormit, totul în regim de gratuitate, singura cerință fiind 
obținerea unor performanțe academice medii. Însă lucrul acesta este departe de realitate. În mod 
surprinzător, elevii care aveau o capacitate intelectuală excelentă, dar care nu au fost susținuți de 
familie pe plan motivațional, au abandonat școala, indiferent de sprijinul personalului din campus. 
Elevii care, din contră, au fost motivați de familia de acasă să depășească nivelul tribului din care 
făceau parte, nu doar că au rămas în continuare la școală, dar au avut rezultate școlare deosebit de 
bune. 

Un lucru care se impune precizat este acela că foarte mulți copii provind din familii 
monoparentale, trăiesc în căsuțe din paie și nămol, și nu beneficiază de apă curentă sau electricitate. 
Poate părea stranie alegerea de a abandona un mediu net superior, pentru a merge câteva secole 
înapoi, însă acest lucru ilustrează foarte bine importanța pe care presiunea socială a familiei o poate 
avea în contextul învățământului. 

În anul 2017, în urma testelor naționale, God Cares Primary School Nambia s-a situat în top 25 de 
școli din Namibia și cel mai important lucru care a generat acest rezultate este lucrul concomitent și 
înțelegerea asumată dintre părinte, profesor și elev. Indiferent de zona geografică, cel din urmă nu va 
dovedi performanțe academice, dacă mesajele celor doi nu se vor susține reciproc.  
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Abandonul școlar – cauze și modalități de prevenire 

 

Antoneta Candrea, profesor pentru învățământul primar,                                    
Școala Gimnazială PRINCIPESA ELENA BIBESCU – Bârlad, Jud. Vaslui 

 

Conduita de evaziune definitivă care reprezintă încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului 
educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înainte de a avea o calificare sau pregătire 
profesională corespunzătoare ori înaintea încheierii actului de studii început, definește abandonul 
şcolar. Subiecții care abandonează şcoala sunt cei care au înregistrat absențe şi dificultăţi de 
comportament, deși au fost sancţionaţi în nenumărate rânduri. Abandonul este mai grav atunci când 
are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ deoarece, până a ajunge acolo, societatea a 
cheltuit cu subiectul în cauză diverse resurse. Însăși cel în cauză a depus anumite 
eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă cu care se confruntă societatea din prezent. Școala 
nu e percepută ca valoare în sine, nu mai este considerată un viitor. 

Că acest gen de conduită este considerat grav, efectele abandonului şcolar demonstrează acest 
lucru. Elevii care abandonează şcoala nu au atât calificarea profesională necesară integrării social-
economice, dar nici formația morală şi civică indispensabilă exercitării rolului de părinte şi a 
cetățeanului unei comunități. Lipsind calificarea, cei care abandonează şcoala reprezintă 
viitorii şomeri şi o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția făcută începând 
cu formarea inițială. 

Este în proiect propunerea de realizare a unui program care are ca obiectiv dezvoltarea 
competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de utilizare a planificării metodice cu scopul 
identificării unor factori care ar favoriza apariţia a astfel de situaţii de risc la nivel şcolar, pentru 
prevenirea şi rezolvarea unor situaţii de criză cu final de abandon şcolar, toate spre o mai bună 
intervenţie. 

Participarea tuturor copiilor la programe educative, fiecare după forţa şi posibilităţile sale,  
înglobează alte elemente în combaterea abandonului şcolar. Subiecții sunt diferiţi, capacităţile sunt 
diferite, gradul de adaptare şi percepere este divers, dar în grupul de la grădiniţă fiecare preșcolar 
are un loc, un statut, un rol şi o valoare, situație care îi determină să iubească 
mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face profesorul în învățământul preșcolar cuprinde 
competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecăruia. Trebuie plecat de la ideea că orice copil are 
valoare şi este unic şi poate învăţa, neținând cont de nevoile sociale. Totodată este necesar să fie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie, fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor, pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar. 

Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei membrilor, 
pune în valoare ceea ce ei nu mai ştiu ori nu au reuşit să obțină cât privește etnia romă. Elevilor le 
facilitează identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de urmași ai poporului lor, răspândit 
prin multiple teritorii, le crează o unicitate pozitivă, aceea care ascunde comoara caracteristicilor 
unui popor. Unicitatea pozitivă care arată demnitatea neamului lor, se opune celei negative, cea care 
a fost mediatizată, care condamnă la inhibare, la izolare. Copilul, indiferent că este integrat într-un 
sistem de învăţământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, este necesar a fi 
urmărit cu atenţie cum evoluează, cum se menţine în sistemul educativ, cât mai eficient prin 
intervenţii oportune din partea părinţilor, profesorilor şi a comunităţii din care acesta provine, 
pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar, o problemă deosebită în România. 

Cu adevărat este o nevoie educaţia pentru toţi a epocii noastre. Depinde de cadrul didactic în cea 
mai mare parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor subiecților implicați, ca ea să devină o 
realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde, în primul 
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rând, de familie. 

Referitor la tema aleasă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, eu consider că 
este o temă abordată foarte des în mediul şcolar. Cadrele didactice, alături de consilier, încearcă să-i 
determine pe subiecți să conştientizeze importanța şcolii, a terminării liceului. În țara noastră 
abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi de aceea şcoala trebuie să mențină o relație 
foarte strânsă cu membrii familiei din care copilul provine. 
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Abandonul şcolar- cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. Botea Cristina, CJRAE Călăraşi 
Prof. Cangea Monica, Şcoala gimnazială specială nr. 1, Călăraşi 

 
 
 
Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o rezultantă a unei 

duble situaţii de inadaptare. Este vorba, pe de o parte, despre inadaptarea elevului la activitatea de 
învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar, şi, pe de altă parte, despre inadaptarea şcolii la 
factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socio-economici, socio-culturali. Abandonul şcolar 
crează condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele autorealizării în 
domeniile de activitate licite, legale. 

Cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice, nici formaţia morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetăţean 
al unei comunităţi. Neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăţi sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiţia cerută de formarea iniţială.  

Cauze  abandonului şcolar pot fi de ordin economic 
De cele mai multe ori principalul motiv al eşecului şcolar este sărăcia. Pentru că au o situaţie 

materială precară părinţii nu-şi pot permite să asigure copilului necesităţile pentru şcoală. 
Numeroase cazuri de copii proveniţi din medii defavorizate care au un intelect de limită şi trebuie să 
aibă parte de un proces educaţional diferenţiat. Nefiind  sprijiniţi de familie şi neglijaţi de către 
cadrul didactic nu au nici o şansă să facă faţă cerinţelor şcolare şi să promoveze. Cu siguranţă vor fi 
candidaţi siguri la repetenţie. Acest eşec imprimă copilului sentimentul neputinţei şi diminuează 
considerabil interesul său pentru şcoală. Cauze de ordin socio-cultural 

Printre cauzele de ordin social-cultural se includ indicatorii de putere şi statut social: 
apartenenţa la clasa socială, religie, apartenenţa etnică, rasială, sexul (de exemplu, unii adulţi cred 
că fetele nu au nevoie de o educaţie aprofundată, viitorul lor fiind reductibil la rolul casnic-matern), 
apartenenţa la comunităţi de tip rural/urban etc. Toate aceste variabile au fost tratate ca variabile 
demografice, dar, odată cu preocupările de democratizare a educaţiei şcolare, s-a demonstrat că 
diferite grupuri dezavantajate social sunt discriminate atât în cadrul sistemului şcolar, cât şi pe piaţa 
muncii. 

Cauze de ordin psihologic 
Cauzele de ordin psihologic, referitoare la reacţia fiecărui elev la apariţia insuccesului şcolar şi a 

conflictelor cu autorităţile şcolare. 
Printre cauzele de ordin psihologic amintim: imaturitatea şcolară - constă în incapacitatea, mai 

mult, sau mai puţin temporară şi reversibilă, de a face faţă sarcinilor şcolare. Ea reprezintă o 
neconcordanţă între dezvoltarea copilului şi sarcinile şcolare; instabilitatea psihoafectivă - 
instabilitatea şi tulburările de natură psihoafectivă conduc la anxietate. 

Cauzele de ordin pedagogic, care vizează calitatea vieţii şcolare, pertinenţa conţinuturilor în 
raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, relevanţa metodelor şi stilurilor didactice pentru 
stilurile cognitive ale elevilor, caracteristicile procedurilor de evaluare şi ale orientării şcolare şi 
profesionale, deschiderea şcolii faţă de problemele comunităţii, stilul disciplinei şcolare etc. 

Folosirea predominantă a metodelor didactice tradiţionale imprimă rutină actului didactic şi 
dezinteres din partea elevilor. Ei nu-şi mai îmbunătăţesc procedeele de expunere sau evaluare, 
acestea devenind depăşite. Învăţătorii trebuie să folosească metode active cu ajutorul cărora să îi 
influenţeze pe elevi în direcţia dorită, metode care să dea rezultatele aşteptate. 

Elevul care prezintă dezinteres faţă de procesul educativ cu siguranţă nu va putea săa 
depăşească dificultăţile pe care le va prezenta în acumularea informaţiilor. Este important a se 
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descoperi aceşti copii şi a se încerca prin diferite modalităţi să se formeze interesul pentru şcoală.  
Există elevi care nu ştiu să înveţe şi de aceea au nevoie să însuşească tehnicile de învăţare prin 

activităţi ce au ca mijloc didactic jocul.      
Dacă un copil nu este sănătos fizic şi psihic acest lucru poate să conducă spre eşec şcolar 

Prevenirea şi combaterea abandonului şcolar - intervenţii specifice asistenţei sociale 
Consilierea relaţiei familie-şcoală 
Familia, prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa culturală şi gradul ei de 

integrare socială, constituie un mediu educativ determinant. Orice dezacorduri şi tensiuni existente 
în mediul familial vor genera în conştiinţa copilului îndoieli, reticenţe sau reacţii neadaptative.  

Consilierea familiei -se referă la un set de acţiuni preventive şi directe de sprijinire a membrilor 
familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea adecvată a urmaşilor. Consilierea parentală se 
adresează în principal părinţilor şi prevede întărirea rolurilor acestora în acţiunile în favoarea 
educaţiei şi păstrării coeziunii familiei. Ea se deosebeşte de consilierea cuplului, care se referă la 
păstrarea relaţiilor maritale şi rezolvarea diferitelor situaţii de criză între parteneri. Consilierea 
familiei şi consilierea parentală se  adresează în principal familiilor cu copii. Preocupările sunt cu 
predilecţie în sfera îndeplinirii funcţiei educative şi deci în a construi deprinderi, atitudini, capacităţi 
şi competenţe parentale şi familiale. Consilierea familiei poate presupune şi acţiuni de informare, 
deci de transmitere şi primire a unor cunoştinţe, idei şi teze importante pentru asigurarea succesului 
în comunicarea intrafamilială şi în rezolvarea situaţiilor conflictuale 

Medierea relaţiilor părinte-copil-profesor 
Şcoala reprezintă unul dintre factorii importanţi ai educaţiei care, cu influenţele specifice, 

acţionează asupra personalităţii micului elev. De aceea, este necesar ca ea să reprezinte viaţa 
actuală, viaţa tot atât de reală ca şi aceea pe care el o duce în familia sa, cu prietenii săi, cu rudele şi 
vecinii săi.  Nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de 
educator, profesor, pentru ca în nici una din ele nu se lucrează cu un material mai preţios, mai 
complicat şi mai sensibil decât omul în devenire, ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând 
dimensiunile posibile ale personalităţii. Educatorul, profesorul instruieşte, educă, îndeamnă, 
dirijează, cultivă şi organizează, corectează, perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării 
şi desăvârşirii calităţilor necesare omului de mâine. 

Relaţia familiei cu şcoala, menţinerea unor legături mai strânse între cele două instituţii cu 
funcţii importante privind educaţia copiilor şi-a manifestat relevanţa în raport cu performanţele 
îndeosebi la clasele gimnaziale. Părinţii se implică mai mult, urmăresc efectele activităţii de 
instruire desfăşurată de proprii copii mai ales la vârstele mai mici. 

Educaţia părinţilor 
Educaţia familiei şi a părinţilor poate fi parte componentă a procesului de consiliere, deşi poate 

exista şi separat, ca set de activităţi îndreptate spre dezvoltarea aptitudinilor şi deprinderilor şi a 
atitudinilor parentale şi familiale. Ea se poate realiza şi în scop preventiv, acolo unde nu se 
manifestă situaţii de criză. Pe de altă parte, încă din copilăria mică, fiecare individ primeşte 
elemente de educaţie pentru familie şi pentru a deveni părinte. Mare parte a acestor influenţe sunt 
determinate de tradiţiile familiilor şi de modelele oferite de adulţi. Ar fi însă de dorit ca acest tip de 
formare să se regăsească şi în curicullumul naţional pentru învăţământul obligatoriu. Elemente de 
educaţie familială se găsesc la nivelul pregătirii competenţelor generale pentru asigurarea calităţii 
vieţii şi au în vedere pregătirea copiilor începând cu grădiniţa (de la jocul copiilor “de-a familia", 
“de-a mama şi tata" şi “de-a bucătăria"), până la responsabilizarea faţă de membrii familiei propusă 
şi dezvoltată în cadrul educaţiei civice Modelele de conduită oferite de părinţi – pe care copiii le 
preiau prin imitaţie şi învăţare – precum şi climatul socio-afectiv în care se exercită influenţele 
educaţionale, constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind 
concepţia lor despre viaţă, a modului de comporatre şi relaţionare în raport cu diferite norme şi 
valori sociale.  

Educaţia părinţilor are în vedere acţiuni îndreptate spre exersarea funcţiei educative ca atare şi 
spre dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare şi de interacţionare în familie. Atât 
consilierea familiei, cât şi educaţia familiei sunt activităţi de tip formativ. Pe de altă parte, 
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activitatea de consiliere psihopedagogică a părinţilor cuprinde şi elemente de educaţie a părinţilor. 
În programele de consiliere psihopedagogică a părinţilor/familiilor există componente de educaţie a 
acestora, aşa cum sunt prevăzute şi activităţile de informare şi orientare. Raporturile active ale 
familiei cu şcoala sunt stimulate, în ultimele decenii, de apariţia unor importante mize familiale ale 
şcolarităţii: instrumentale, statutare, afective  şi culturale. Numeroase cercetări pun în evidenţă 
preocuparea părinţilor pentru viitorul economic al copiilor lor, pentru plasarea acestora în câmpul 
muncii pe o poziţie convenabilă din punctul de vedere al stabilităţii şi nivelului veniturilor, ori al 
condiţiilor de muncă Dificultăţile de inserţie profesională a tinerilor şi riscul crescând al şomajului 
fac ca această preocupare să crească: şcoala pare a fi instrumentul cel mai la îndemână pentru 
părinţi, în special pentru cei aparţinând categoriilor sociale lipsite de resurse economice şi culturale, 
de a asigura securitatea profesională 
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Abandonul școlar 

 

prof. Capracea Lenuța                                                                  
Grădinița P. P. nr. 21 Iași 

 
O problemă gravă cu care se confruntă societatea românească  contemporană este abandonul 

școlar. Din ce în ce mai mulți copii au ajuns să abandoneze școala deoarece nu o mai consideră un 
viitor.  

Cristina Neamțu definește,, abandonul școlar  ca fiind conduita de evaziune definitivă ce constă 
în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 
înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului 
de studii începute. Cei care abandonează școala nu mai sunt reprimiți ulterior în aceeași instituție 
educativă și nu sunt înscriși într-un program de școlarizare alternativ.ˮ ( Neamtu, 2003, p.199). 

Cauzele apariției abandonului școlar sunt:  
 cauzele individuale:  
- inadaptarea copiilor – tulburări de relaționare a copiilor cu părinții, profesorii, colegii; 

încălcarea setului de reguli colective școlare și extrașcolare; 
- stima de sine scăzută – prezintă mai multe riscuri:  multiple probleme emotionale (depresie, 

iritabilitate, anxietate), probleme de comportament (agresivitate), scaderea performantelor scolare 
(esec scolar, abandon scolar); 

- motivația deficitară; 
- deficiențe organice: multe deficiente organice au efecte negative asupra reușitei școlare a 

elevului, cum ar fi: tulburări senzoriale (de vedere, de auz), întârzieri în dezvoltarea limbajului sau 
tulburări de limbaj, tulburări comportamentale, dificultăți de învățare etc. 

 cauzele familiale: mediul socio – economic sărac, exploatarea copiilor prin muncă de  
către părinți, mediul cultural – atitudinea familiei în raport cu școala, viață de familie 

dezorganizată (divorț, stări conflictuale, climat imoral, excesiv de permisiv etc.); 
 cauze legate de mediul școlar: supraîncărcarea școlară; evaluarea subiectivă; teama de  
evaluare; comunicarea defectuoasă; lipsa implicării; disciplina severă, agresivă; 

incompatibilitate aspirații – ofertă educațională; integrarea insuficientă a copiilor; conflictul dintre 
colegi. 

  Principalele obiective pentru prevenirea abandonului școlar sunt: 
 identificarea  copiilor aflați în risc de abandon și implicarea familiei în reabilitarea acestora; 
 implicarea comunității locale în găsirea și aplicarea soluțiilor pentru prevenirea abandonului 

școlar; 
Pentru prevenirea abandonului școlar trebuie luate măsuri psihopedagogice, socio – 

profesionale, psihiatrice, juridice. 
În învățământul preșcolar, educatoarea are un rol important în formarea conceptului ,, școală,, 

prin descrierea și vizitarea acesteia (parteneriatul cu școala), prin înțelegerea importanței pe care o 
are școala în viața unei persoane (socio - profesională). 
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Copilărie frumoasă, educaţie aleasă 

 

Profesor Religie Ortodoxă: Elena-Maria Căprar                                            
Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi”Dej, Judeţul Cluj 

 

 

Familia este celula si izvorul vieţii pe pământ, este temelia vieţii de obşte unde se propagă 
iubirea firească dintre doi oameni, bărbat si femeie. Scopul principal al familiei este nasterea de 
copii pentru înmulţirea neamului omenesc, pentru continuarea vieţii pe pământ. 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă a vieţii, este un timp al învăţăturii şi al bucuriei. 
Primele gânduri ale copilariei ne duc la anii de şcoală, primii paşi, primele litere, primele silabe, 
primele cuvinte rostite si citite corect la şcoală sub îndrumarea caldă si blândă şi iubitoare a 
doamnei învăţătoare. 

Copiii sunt comoara cea mai de preţ a unei ţări. Viitorul este asigurat prin cei tineri care vor fi 
ziditorii României de mâine. Timpul copilăriei este si timpul in care fiecare găseşte sprijin in 
familie şi în şcoală pentru întreaga sa viaţă, acestea împreună fiind un far călăuzitor de echilibru şi 
nădejde. 

Timpul copilăriei nu trebuie irosit, ci trebuie folosit. Copiii trebuie să înveţe să se pregătească să 
fie ziditorii unei vieţi noi. Învăţătura este calea propriei împliniri şi ca urmare a propriei fericiri. 
ŞCOALA înseamnă pentru copii întâlnirea cu viaţa, dar şi calea de a-şi dobândi prin propriile puteri 
locul ce li se cuvine în societatea în mijlocul căreia vieţuiesc. Şcoala este o a doua familie pentru 
copii iar învăţătura este hrana sufletului care împlineşte armonia omului desăvârşit. 

Educaţia în şcoală urmăreşte iniţierea copilului, a omului de mâine în practicarea unui 
comportament activ, responsabil, capabil de toleranţă şi respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi, 
conştient de drepturi si datorii, liber si deschis spre alte culturi. 

Educaţia este una dintre cele mai nobile şi mai complexe activităţi umane. Aceasta îi permite 
copilului să-şi croiască propria personalitate constituită din ansamblul organizat ierarhic al 
însuşirilor fizice, intelectuale, afective, social-morale si volitive-caracteriale. Faptele de educaţie 
sunt fapte  psihologice. “Societatea este singura sursă a moralitaţii” spune Durkheim. 

Jean Piaget, psihologul elveţian, a analizat cum înţeleg copiii regula, corectitudinea si 
incorectitudinea, intoleranţa, minciuna si diferenţierea ei de înşelaciune, eroare, glumă, limita de 
toleranţă, normele de sancţionare adoptate de adulţi, permisibilitatea morală faţă de copiii mai mici 
sau mai mari, ideea de justiţie, de egalitate faţă de evaluarea vinovăţiei. 

În întreaga operă de formare a omului nou, a personalităţii sale, rolul important sau chiar decisiv 
îl au primii ani de şcoală. Şcolii primare îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de muncă 
intelectuală. 

“Rădăcinile învăţăturii sunt amare, dar fructele ei sunt dulci”. Proverbul aduce în discuţie 
efectul, “gustul”, pe care procesul de învăţare îl poate avea asupra omului de mâine. 

Referindu-se la marea însemnătate a prezenţei copilului în viaţa noastră, scriitoarea engleză 
Ellen Kay are perfectă dreptate cănd îl numeşte “majestatea sa copilul”. Pe drept cuvânt ea spune că 
în pruncul din faşă  zace viitorul, în copilul care se joaca înaintea noastră “stă  istoria”. De aceea, 
“arta de a fi om, de a deveni om, arta de a rămâne om, arta de a face pe altul om, arta de a-l  păstra 
pe altul om” se realizează  prin educaţie, spune marele pedagog Pestalozzi. 

Şcoala este spaţiul unde se face educaţia copiilor şi temerilor, este locul în care, prin pasiunea si 
iscusinţa dascălilor, se frământa conştiinţa creatoare a copiilor. Aceştia cresc intocmai ca şi pâinea 
rumenă, devenind capabili ca mâine să hrănească ei inşişi poporul înfometat de cultură, de omenie, 
de prosperitate si de bună convieţuire pe plaiul străbun. 
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Abuzul emoţional 
 
 

CARACOTA OLIMPIA PATRICEA- 
 
 
Toate formele de abuz şi neglijare a copilului au componente şi consecinţe psihologice. De 

aceea, s-a propus definirea abuzului emoţional ca fiind o formă distinctă de rele tratamente. Unii 
specialişti consideră că maltratarea emoţională nu trebuie să fie văzută doar ca o consecinţă a 
celorlalte forme de rele tratamente, subordonată faţă de ele, ci, dimpotrivă, al trebui să fie luată ca 
pilon al eforturilor de înţelegerea disfuncţionării familiei, precum şi nevoilor de protecţie a 
copilului. Din acest punct de vedere abuzul emoţional a fost definit ca atacul concertat al unui adult 
asupra dezvoltării conştiinţei de sine şi a competenţei sociale a copilului. 

Formele de abuz emoţional mai des întâlnite sunt cele la care recurg părinţii prin diferite forme 
de pedepse, cum ar fi: izolare copilului( legarea, încuierea lui în diferite spaţii închise, în pivniţă); 
neacordarea răspunsurilor emoţionale; terorizarea copilului; refuzul de a-l ajuta la solicitarea 
acestuia; degradarea lui, folosirea lui ca servitor, coruperea copilului prin învăţarea cu, sau 
recompensarea unor comportamente neadecvate, antisociale, agresive, rasiste, imorale au criminale. 

Aprecierea gravităţii vătămării emoţionale  se face pe baza unor criterii ale comunităţii şi ale 
profesiunii. Aceasta poate fi produsă de către membrii familiei sau de către persoane străine de 
familie, singuri sau în grup, de către indivizi care , prin vârsta şi rolul pe care îl au în raport cu 
copiii, au putere asupra acestora. Aceste acte pot dăuna copilului pe plan cognitiv, comportamental, 
afectiv sau fizic, dar cel mai adesea concomitent pe mai multe planuri. 

Categorizarea diferitelor forme de abuz emoţional poate fi făcută pe baza tipului de situaţie la 
care copilul este expus, cum ar fi: 

1. Respingere intenţionată, repetată a copilului, manifestată prin nerecunoaşterea consecventă a 
nevoilor şi meritelor sale constituie o formă specifică de abuz emoţional. Ea exprimă negarea 
legitimităţii dorinţelor copilului şi transmite acestuia ideea că el e lipsit nde drepturi , e dependentde 
adult, inferior şi lipsit de speranţa de a fi acceptat.  

2. Izolarea copilului de experienţele sociale fireşti ale vârstei sale îl rupe pe copil de mediul 
social care îi poate asigura acestuia relaţiile sociale necesare dezvoltării competenţelor sociale şi 
formării identităţii sale. Interzicerea sistematică a jocului cu alţi copii, a distracţiilor  cu cei de 
aceeaşi vârstă, împiedică copilul să lege prietenii şi să-şi formeze puncte de reper în mediul social 
exterior familiei. Încercarea copilului de a depăşi izolarea este considerată de părintele abuziv ca 
trădare şi e pedepsită. 

3. Terorizarea copilului pe cale verbală, pentru inocularea fricii de consecinţe grave, creează 
acestuia imaginea unei lumi terifiante, ostile. Ameninţările adultului se pot referi la pedepse 
neprecizate, dar înfricoşătoare, care pot pune în pericol copilul sau pe o persoană iubită de el, 
animal sau un obiect îndrăgit. Efectul psihic traumatizant al terorizării se datorează, în mare parte, 
caracterului său imprevizibil: descărcările frecvente de mânie ale adultului pot alterna cu perioade 
în care acesta produce dovezi de ataşament faţă de copil. În această categorie de rele tratamente, 
Killen include şi copiii terorizaţi de violenţele dintre părinţi. „ aceşti copiii trăiesc în anxietate şi îşi 
folosesc adesea energia pentru a avea grijă de ei înşişi şi în mod ironic, chiar şi de părinţii lor. 
Aceşti copii sunt adesea forţaţi să-şi asume responsabilităţi în situaţii pentru care nu sunt suficienţi 
de maturi să le facă faţă. Nu le mai rămâne decât foarte puţină energie şi bucurie pe care să o 
investească în joacă, în relaţiile cu alţi copii şi în învăţătură. 

4. Ignorarea nevoilor copilului constituie un abuz în măsura în care adultul privează copilul de 
stimulii esenţiali dezvoltării sale psihice şi cognitive. Gravitatea acestui tip de comportament abuziv 
provine din faptul că, pentru dezvoltarea psihică sănătoasă a oricărui copil, este indispensabilă 
receptivitatea adulţilor la nevoile acestuia. Refuzul consecvent al comunicării cu copilul, 
neobservarea intenţionată a dorinţelor exprimate de acesta, lipsa de interes a familiei sau a 
colectivităţii în dezvoltarea abilităţilor copilului sau a performanţelor acestuia, refuzul de a 
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răspunde la durerea copilului, la cererea lui de ajutor, neprotejarea lui de agresiunea unor fraţi sau 
alţi copii sunt câteva din formele pe care le pot lua ignorarea. 

5. Coruperea copilului înseamnă atragerea lui în activităţi şi comportamente antisociale. 
Caracteristic acestui tip de abuz este antrenarea copilului în activităţi ale căror consecinţe îi 
depăşesc capacitatea de înţelegere şi îi pervertesc judecăţile morale. Copilul este astfel forţat să 
preia atitudinile imorale ale adultului abuziv, în avantajul şi spre profitul acestuia. 

6. Deprivarea copilului de demnitate poate fi înţeleasă ca recurgerea de către adult la exprimări 
sau la atitudini depreciatoare la adresa copilului. În acest cadru se include folosirea cu regularitate a 
unor expresii jignitoare la adresa capacităţilor intelectuale sau practice ale copilului, exprimarea 
neîncrederii în viitorul lui, învinovăţirea lor pentru eşecurile sale din toate domeniile, folosirea lui în 
activităţi degradante. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

INTOCMIT, CAȚĂ GABRIELA 
 

 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
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realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

        cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

        factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

        factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

        anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
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viața unui individ. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o temă foarte mult 
abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine 
pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, 
abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație 
foarte strânsă cu membrii familiei. 
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ΕFΕϹTΕ ALΕ ΡARTІϹІΡĂRІІ ϹΟΡІІLΟR DΕ ΕTΝІΕ RRΟМĂ  
LA ΡRΟϹΕSUL ІΝSTRUϹTІV-ΕDUϹATІV. 

 
 

CATALINA ALISA 

 

Drерtul la еduϲaţіе еstе un drерt fundamеntal al omuluі. Νіϲі unul dіntrе drерturіlе ϲіvіlе, 
рolіtіϲе, еϲonomіϲе şі soϲіalе nu рoatе fі еxеrϲіtat dе іndіvіzі, daϲă aϲеştіa nu au рrіmіt o еduϲaţіе 
mіnіmă.  

Νu numaі în sіtuaţііlе dе margіnalіzarе soϲіală, еxϲludеrе, sărăϲіе, ϲі în toatе ϲіrϲumstanţеlе, 
еduϲaţіa еstе un faϲtor іmрortant în dеzvoltarеa ϲaріtaluluі soϲіal şі uman. 

Ϲoрііі trеbuіе să aіbă aϲϲеs la şϲoală, іar рărіnţіі trеbuіе să lе garantеzе еduϲaţіa, trіmіţându-і la 
şϲoală şі ajutându-і în реrmanеnţă. Frеϲvеntarеa şϲolіі duϲе la рromovarеa unеі soϲіеtăţі maі 
dеzvoltatе şі maі bunе. Ρrіn еduϲaţіе, ϲoрііі vor învăţa să dеvіnă bunі ϲеtăţеnі, vor înţеlеgе 
ϲonϲерtul dе dеmoϲraţіе, îşі vor afla drерturіlе şі oblіgaţііlе şі vor dobândі ϲomреtеnţеlе nеϲеsarе 
реntru a sе рutеa іntеgra ре ріaţa munϲіі şі реntru a рartіϲірa la vіaţa soϲіală, sрrіjіnіnd, astfеl, 
dеzvoltarеa ϲomunіtăţіlor.          

Ϲu toatе aϲеstеa nе ϲonfruntăm ϲu o rеalіtatе, nu toţі ϲoрііі рartіϲірă la vіaţa şϲolіі,  dіn maі 
multе motіvе:             

- unеorі ϲoрііі nu mеrg la şϲoală реntru ϲă рărіnţіі sunt săraϲі (nu îşі реrmіt să lе ϲumреrе ϲărţі 
şі rеϲhіzіtе, haіnе sau înϲălţămіntе, să lе рlătеasϲă transрortul sau să ріardă sрrіjіnul lor la munϲa dе 
zі ϲu ϲu zі);            

- aϲϲеsul la şϲoală nu еstе întotdеauna foartе uşor (dіstanţa рână la şϲoală, lірsa dе loϲurі, a 
mіjloaϲеlor dе transрort);           

- рărіnţіі nu înţеlеg nеvoіa dе еduϲaţіе şі ϲonsіdеră ϲă еduϲaţіa rеalіzată numaі în sânul famіlіеі 
еstе sufіϲіеntă реntru dеzvoltarеa şі еvoluţіa normală a ϲoріluluі;      

- ϲoрііі nu sunt іntеrеsaţі dе şϲoală реntru ϲă nu sunt stіmulaţі sufіϲіеnt sau au lірsіt atât dе mult 
dе la şϲoală înϲât lе еstе tеamă să rеvіnă.        

Aϲеstе motіvе sе rеgăsеsϲ şі în ϲazul ϲoрііlor dе еtnіе rromă al ϲăror aϲϲеs la рroϲеsul іntruϲtіv-
еduϲatіv еstе dіfіϲіl şі îngrеunat, totodată şі dе barіеrе ϲulturalе, dе faϲtorі dіsϲrіmіnatorі, dе lірsa 
tolеranţеі іntеrеtnіϲе dar nu şі dе lірsa unor рolіtіϲі еduϲaţіonalе еfіϲіеntе ϲarе să рromovеzе 
еduϲaţіa multіϲulturală şі іntеrϲulturală, ϲі dе un modеl ϲomрrеhеnsіv dе іntеgrarе a aϲеstora şі dе 
un modеl dе aрlіϲarе a lor la nіvеl ϲomunіtar.     

În măsura în ϲarе aϲϲеsul la o еduϲaţіе dе ϲalіtatе еstе o ϲondіţіе еsеnţіală a іntеgrărіі soϲіalе şі 
o măsură a іnϲludеrіі, sеgrеgarеa în еduϲaţіе, рrіn  ϲalіtatеa іnfеrіoară a еduϲaţіеі ре ϲarе o 
рrеsuрunе, е o măsură a еxϲluzіunіі soϲіalе.   

Ϲrеarеa șі rеsреϲtarеa ϲondіțііlor реntru еduϲațіе șі învățământ în ϲееa ϲе рrіvеștе ϲoрііі dе 
еtnіе rromă, еstе unul dіntrе рrіnϲірalеlе obіеϲtіvе alе statuluі dе drерt. Astfеl, a fost ϲrеat un 
ansamblu dе masurі sі sеrvіϲіі dеstіnatе îngrіjіrіі șі dеzvoltărіі ϲoріluluі dе еtnіе rromă, drерturіlе 
ϲoрііlor rromі fііnd gruрatе în trеі marі ϲatеgorіі, șі anumе: drерtul dе dеzvoltarе, drерtul dе 
рartіϲірarе șі drерtul dе рrotеϲțіе. Statul trеbuіе să asіgurе ϲadrul lеgal реntru rеsреϲtarеa aϲеstor 
drерturі, dar șі să sрrіjіnе рărіnțіі în sarϲіnіlе lеgatе dе îndерlіnіrеa rеsреϲtіvеlor drерturі.  

Ϲa  o  ϲonϲluzіе  la ϲеlе  rеlatatе trеbuіе  mеnţіonat faрtul ϲă   o marе рartе a рoрulaţіеі dе еtnіе 
rromă maі alеs ϲoрііі şі tіnеrіі aϲеstora sufеră dе aϲеst рroϲеs dе margіnalіzarе şі dе aϲееa еstе 
nеvoіе dе o stratеgіе dе іntеrvеnţіе susţіnută, ϲarе să sе adrеsеzе atât mіnorіtăţіі margіnalіzatе ϲât şі 
majorіtăţіі, реntru formarеa unеі soϲіеtăţі іntеrϲulturalе dе іndіvіzі dіfеrіțі dar еgalі, raϲordaţі la 
valorіlе gеnеralе alе umanіtăţіі şі rеsреϲtând un sеt ϲomun dе normе dar în aϲеlaşі tіmр aflaţі într-
un реrmanеnt sϲhіmb ϲultural şі sріrіtual. Іntеgrarеa  tіnеrіlor romі  într-o formă dе învăţământ a 
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rерrеzеntat  un  obіеϲtіv fundamеntal реntru  aϲеst rеfеrat, în aϲеst sеns, mі-am рroрus  să рroрun 
următoarеlе ϲondіţіі:  

- рrеvеnіrеa şі ϲombatеrеa dіsϲrіmіnărіі іnstіtuţіonalе şі soϲіalе;      
- рăstrarеa іdеntіtăţіі еtnіеі rromіlor;          
- asіgurarеa şansеlor еgalе реntru atіngеrеa unuі standard dеϲеnt dе vіaţă şі stіmularеa 

рartіϲірărіі еtnіеі rromіlor la vіața еϲonomіϲă, soϲіală, ϲulturală, еduϲațіonală şі рolіtіϲă a soϲіеtăţіі. 
Ρеntru ϲombatеrеa dіsϲrіmіnărіі șі реntru sϲhіmbarеa stеrеotірurіlor еxіstеntе еstе nеϲеsar a 

înţеlеgе ϲă aϲеst luϲru іmрlіϲă rеsрonsabіlіtăţі nu numaі dіn рartеa majorіtăţіі, ϲі şі dіn рartеa 
organіzaţііlor rromіlor, lіdеrіlor şі mеmbrіlor ϲomunіtăţіі dе rromі. 
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Abandonul școlar 
Cauze și modalități de prevenire 

,,ÎMPREUNĂ LA SCOALA’’ – RAPORT SCOALA DE VARA 
 
 

Prof. Catana Florentina 
Liceul Teoretic „Horia Hulubei”, Magurele, Ilfov 

 
 
Fiecare copil este unic şi are propria sa valoare, indiferent de problemele pe care le prezintă în 

procesul de învăţare şcolară. Recunoaşterea drepturilor egale pentru toţi oamenii, în general şi 
pentru toţi copiii, în mod special, fără discriminare, subliniază faptul că nevoile fiecăruia sunt la fel 
de importante. 

Şcoala împreună cu familia constituie factorii principali ai educaţiei pentru copil. Aceste medii 
trebuie să satisfacă nevoile copilului în viaţa sa personală. Din păcate, în multe situaţii, din cauze 
diferite, familia se împlică mai puţin sau chiar deloc în educaţia copilului şi integrarea lui socială 
ceea ce duce de multe ori la abandon şcolar.  

Din păcate, există familii foarte sărace, care nu dau mare importanţă educaţiei şi practică 
activităţi antisociale. Pe de altă parte, migraţia populaţiei spre ţările U.E. este foarte mare ceea ce 
conduce la dezorganizarea familiilor, la absenteism de la şcoală, la producerea de către tineri a unor 
fapte antisociale.  

Având în vedere că unii dintre elevii noştri au părinţi plecaţi în străinătate sau unii sunt nevoiţi 
să stea singuri acasă, chiar dacă au 7-8 ani şi pentru că am primit sprijin din partea unei asociații am 
organizat un ATELIER DE VARĂ prin care am urmărit să completăm formarea şi educarea 
participanţilor (copii de 6-7 ani care sunt inscrisi in clasa I dar care au frecventat sporadic sau deloc 
gradinita) într-un mod plăcut şi util. 

Prin obiectivele proiectului s-a urmarit împletirea beneficiilor ce reies din implementarea 
proiectului cu actul de implicare şi responsabilizare a persoanelor cu punerea în practică a acestuia. 

În cadrul acestui program, copiii au participat zilnic, pe parcursul a doua două săptămani (15-30 
iulie), între orele 9.00 si 13.00, la activitati teoretice si practice, bazate pe metodologia "Şotron" 
implementată de Asociaţia Ovidiu Rom. 

Această metodologie reprezintă un mod interesant şi amuzant de apropiere a copiilor de şcoală, 
fiind un modul educaţional care presupune o perioadă de expunere intensă la mediul structurat al 
şcolii şi însuşirea unor cunoştinte de bază din matematică, ştiinţe şi artă prin joc. Altfel spus, copiii 
au învăţat prin joc, desen, cântec şi mişcare noţiuni care ar fi fost mai greu de asimilat prin 
intermediul învăţământului tradiţional. Atelierele de vară s-au adresat preşcolarilor, participarea a 
fost gratuită, însă copiii au avut nevoie de câteva rechizite: caiete, creioane, acuarele, hârtie 
colorată, foarfece şi lipici.  

Cele două săptămâni pe parcursul cărora s-a desfăşurat ,,Şcoala de vară" au fost benefice pentru 
copii din toate punctele de vedere. Printre alte activităţi, micuţii s-au jucat, au scris, au confecţionat 
marionete, au desenat, au cântat şi au citit. Metodologia Şotron permite organizarea învăţării sub 
formă de joc. 

Fişele de lucru oferite copiilor au fost distractive şi copiii le-au completat cu plăcere portofoliile 
lor fiind consistente şi din punctul de vedere al conţinutului, dar şi al cantităţii. 

Sper ca pe viitor, părinţii copiilor să fie mai curajoşi şi să participe la activităţi împreună cu cei 
mici, deoarece ar fi un alt mod de a-şi cunoaşte copiii într-un mediu diferit de cel familial. 

Conceptul de bază al acestui modul educaţional este acela al unei călătorii – povestea celor 10 
picături de ploaie - prin care sunt stimulate apetitul copiilor de a învăţa şi curiozitatea de a descoperi 
lumea, de la lucrurile familiare şi până la stele. 

,,Atelierul de Vară Şotron” este un program destinat cu precădere copiilor care au atins (sau 
depăşit) vârsta de şcolarizare şi care, în absenţa unei educaţii timpurii, nu au abilităţile necesare 
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integrării optime în sistemul de învăţământ. 
Scopul atelierelor este de a pregăti copiii, părinţii, dascălii, comunitatea, pentru o integrare 

şcolară optimă. Pentru copii, ŞOTRON este o călătorie în care se cunosc pe ei înşişi, comunitatea în 
care trăiesc, precum şi lumea largă. Cei mici au o perioadă de acomodare cu mediul structurat de 
învăţare din şcoală.  

,,Locurile în care învaţă copiii ar trebui să fie frumoase ca şi copiii înşişi.“ 
Reamenajarea spaţiului de învăţare face ca o clasă tradiţională să devină un loc proiectat pentru 

a uşura învăţarea, independenţa şi explorarea. Un mediu bine pregătit vine în întâmpinarea nevoilor 
şi particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor, el se construieşte şi se schimbă împreună cu 
copiii. 

Clasele „Fiecare copil în şcoală” sunt amenajate pe centre/zone de interes în care se regăsesc 
lucruri care reflectă lumea specifică şcolii, dar şi lumea în care trăiesc copiii dincolo de zidurile ei. 

Am reuşit să întărim legătura cu familiile copiilor, să responsabilizăm părinţii ca să 
conştientizeze importanţa educaţiei şi să-i aducem mai aproape de copiii pe care-i iubesc.  

Dacă pentru unii vacanţa mare înseamnă excursii la mare sau la munte, copiii care participă la 
atelierele de vară fac aceste călătorii imaginare pe harta ţării şi a planetei, fiind conduşi de dascăli să 
exploreze în fiecare zi o altă lume: a comunităţilor, numelor, apei, plantelor, insectelor, unităţilor de 
măsură, o lume minunată a copilăriei şi Şotronului din caldele zile de vară. 
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Abandonul școlar 

 

Câtea Alexandra Elena, 
profesor de psihopedagogie specială 

 
 
Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce contă în încetarea frecventării 

școlii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înainte de obținerea unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Cei 
care abandonează școala nu mai sunt ulterior primiți în aceeași instituție educativă și nu sunt înscriși 
într-un program de studii alternativ.  

Din punct de vedere economic, abandonul școlar este un indicator al eficienței sistemului școlar. 
Cu cât procentul abandonul școlar este mai mic, cu atât sistemul este mai eficient.  

Cercetările realizate în domeniul abandonului școlar pot fi grupate în trei mari categorii, 
corespunzătoare perspectivelor de abordare: 

 abordarea psihosocială a urmărit să demonstreze că aceia care abandonează școala diferă de 
cei care își finalizează studiile în ceea ce privește unul sau mai multe atribute psihosociale sau 
trăsături de personalitate; numeroase studii au investigat rolul motivației, inteligenței, imaginii de 
sine și agresivității în decizia de a abandona școala. 

 perspectiva interacționistă interpretează abandonul ca pe o consecință a interacțiunii dintre 
caracteristicile individuale ale elevilor și cele ale mediului educațional, în care se includ ceilalți 
actori sociali (profesori, colegi) și variabile ale programelor educative. 

 teoria constrângerii externe afirmă că abandonul școlar nu este atât un produs al sărăciei, cât 
un produs al presiunii factorilor de mediu pe care individul nu îi poate controla; factorii care au un 
impact deosebit asupra menținerii elevului în școală sunt cei legați de sănătate și obligațiile 
profesionale și familiale. 

Cauzele abandonului școlar pot fi evaluate din trei perspective: 
 Cauze psihologice – sunt acele cauze care țin de elev, de structura lui particulară și se referă 

la: 
 probleme de sănătate (malformații corporale sau defecte senzoriale, inclusiv handicapul 

fizic) care dau naștere unor complexe de inferioritate; 
 cauze psihologice care țin de deficiențe ale dezvoltării psiho-intelectuale (nivel redus al 

inteligenței, autismul, profunda interiorizare a ideilor, a sentimentelor, îndepărtarea de realitate, 
hipersensibilitate sau irascibilitate). 

 Cauze sociale 
 familia și influența ei – familia trebuie să acorde copilului un mediu favorabil dezvoltării și 

învățării; 
 probleme economice ale familiei – starea materială bună a familiei este un factor important 

al reușitei școlare, disponibilitățile financiare putând susține școlarizarea și crearea condițiilor 
necesare studiilor de lungă durată și pentru profesii solicitate imediat pe piața forței de muncă; 

 climatul familial – familia, prin tonalitatea și atnosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa 
culturală și gradul ei de integrare socială, constituie un mediu educativ determinant, orice 
dezacorduri și tensiuni existente în mediul familial putând genera, în conștiința copilului, îndoieli, 
reticențe sau reacții neadaptative; 

 absența controlului parental – familiile copiilor care abandonează școala sunt deficitare sub 
aspectul controlului parental exercitat, acest deficit manifestându-se prin: 

 lipsa ajutorului la învățătură din partea părinților; 
 lipsa controlului asupra activității copilului în timpul liber.  
 nivelul cultural scăzut. 
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 Cauze psihopedagogice – țin de contextul școlar specific, inclusiv relația profesor – elev 
 cadrele didactice și stilul didactic – după C. Kupisiewicz există trei cauze didactice 

principale de care sunt responsabili profesorii și care determină abandonul școlar: 
 greșelile metodice ale profesorilor în timpul predării; 
 cunoașterea insuficientă a elevilor de către cadrele didactice; 
 absența, în cadrul școlii, a unei griji permanente pentru elevii cu probleme la învățătură. 
 probleme ale școlii – factorii generali de ambianță educațională atrag atenția asupra rolului 

contextului social în care se face educația, respectiv asupra valorii și importanței pe care statul și 
diferite alte instituții o acordă învățământului în ceea ce privește integrarea, succesul profesional și 
social al elevilor. 

Activitatea de prevenire a abandonului școlar este complexă, deoarece presupune intervenții 
concrete care să ducă la reducerea cât mai mult a fenomenului, prin acțiuni menite să limiteze sau să 
înlăture, unde este posibil, cauzele abandonului școlar. De aceea, este nevoie să existe preocupări 
reale pentru prevenirea abandonului școlar, atât din sfera politică, dar și din partea societății civile. 
Astfel, prevenirea abandonului școlar s-ar putea face prin: 

 existența unor programe guvernamentale care să vizeze prvenirea abandonului școlar; 
 existența unor programe inițiate de ONG-uri, care să urmărească reducerea sau chiar 

eradicarea fenomenului de abandon școlar; 
 acțiuni eficiente ale organismelor locale care se ocupă cu prevenirea și combaterea 

abandonului școlar, precum și cu ajutarea copilului aflat în situație de abandon școlar; 
 promovarea și încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii și combaterii abandonului 

școlar.  
Fiecare caz de abandon școlar are o istorie proprie, care presupune o analiză complexă, o 

interpretare psihogenetică, dinamică și funcțională a situației particulare  a fiecărui subiect aflat în 
această situație. Cadrul didactic poate fi promotorul unor programe al căror scop este prevenirea și 
combaterea abandonului școlar.  

Abandonul școlar al multor elevi este, din nefericire, o certitudine. El reprezintă una din 
problemele mari cu care se confruntă instituția educativă și este, deci, nevoie ca școala să întindă o 
mână celorlalte instituții implicate în monitorizarea acestui fenomen. În acest sens este necesară 
elaborarea unor strategii de tratare diferențiată și indvidualizată a elevilor aflați în situația de a 
abandona școala. Pentru punerea în aplicare a unor astfel de strategii este nevoie, însă, de o bună 
cunoaștere a particularităților psihologice ale elevilor, pentru a putea fi identificate acele dimensiuni 
psihologice care permit realizarea unor dezvoltări ulterioareale elevului cu dificultăți școlare. 
Variațiile individuale de ritm intelectual și stil de lucru, de rezistență la efort, de abilități 
comunicaționale și nevoi cognitive existente, în general, între elevi, impun acțiuni de organizare 
diferențiată a procesului de predare – învățare, pe grupe de elevi, în care să primeze, însă, sarcinile 
individuale de învățare.  

Un alt aspect important al activității de înlăturare a abandonului școlar îl reprezintă crearea unor 
situații speciale de succes pentru cei cu dificultăți școlare, deoarece succesele și recompensele 
dezvoltă inițiativele elevului și sporesc încrederea acestuia în propriile posibilități. 
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ABANDONUL ŞCOLAR –  

CONSECINҬA AGRESIUNILOR ȊN MEDIUL VIRTUAL 
 
 

Prof. Marin Mihaela 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Poiana 

 
 
Abandonul școlar este o realitate din ce în ce mai izbitoare, o problemă gravă care pare să se 

accentueze din cauza problemelor economice. Abandonul școlar nu este o problemă numai a școlii 
ci una națională. Cercetarea desfăşurată la nivel european scoate în evidenţă faptul că fenomenul de 
părăsire timpurie a şcolii implică un număr tot mai mare de elevi. Această situaţie subliniază faptul 
că două drepturi fundamentale ale copiilor sunt încălcate: dreptul la educaţie şi dreptul la securitate.  

Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi având 
nevoie, în consecinţă de răspunsuri diversificate. Din acest motiv, această problemă trebuie privită 
prin intermediul activităţilor interdisciplinare şi transversale integrate în programa şcolară, prin 
activităţi extraşcolare adecvate.  

Copiii care sunt agresaţi în mediul virtual sunt adesea agresaţi şi fizic. În plus, copiii care sunt 
agresivi au mai mult timp să se îndepărteze de comportamentul pozitiv faţă de ceilalţi. 

Utilizarea tehnologiei online explodează în întreaga lume şi devine rapid o metodă preferată de 
interacţiune. În timp ce majoritatea interacţiunilor online sunt neutre sau pozitive, Internetul oferă 
un nou mijloc prin care copiii şi tinerii sunt agresaţi. 

Prevenirea hărţuirii şi intervenţia în situaţiile de hărţuire înseamnă mai mult decât simpla 
eliminare a hărţuirii. Aceasta înseamnă, de asemenea, promovarea dezvoltării relaţiilor sănătoase. 
Relaţiile sănătoase implică interacţiunile politicoase între oameni, aflaţi faţă în faţă sau online. 
Scopul este de a ne asigura că toţi elevii au relaţii sănătoase, sigure, respectuoase şi afectuoase cu 
toţi cei implicaţi în viaţa lor.  

Cadrele didactice, părinţii şi alţi adulţi susţin şi deţin roluri exemplare pentru copiii lor 
arătându-le modul în care relaţiile sănătoase pot funcţiona. Relaţiile pozitive ale copiilor cu alţi 
copii depind de relaţiile pozitive cu adulţii. Ar putea exista mai puţine şanse ca elevii capabili să 
aibă relaţii sănătoase să îi hărţuiască pe ceilalţi. Aceştia ar fi mai înclinaţi să îi sprijine pe elevii 
hărţuiţi şi vor fi capabili să îşi atingă mai bine  

Agresiunea sub forma mesajelor sau a e-mailurilor pe grupuri de clase este o nouă problemă 
care a apărut în rândul tinerilor. Elevii din unele şcoli din România recunosc tip de ameninţare care 
a condus chiar şi la abandonul şcolar. Fenomenul ia amploare şi are consecinţe dureroase în rândul 
elevilor. 

Acest tip de agresiune se manifestă sub mai multe forme: bullying verbal - precum porecle, 
înjurături, insulte, intimidări, ameninţări; bullying fizic - exemplificat prin lovituri/bătăi, îmbrânceli, 
înghionteli, scuipături, piedici; bullying social, cum ar fi zvonuri, bârfe, minciuni, manipulări, 
denigrări, glume şi ironii realizate cu intenţia de a batjocori şi umili, a exclude o persoană dintr-un 
grup, a forţa o persoană să facă un lucru împotriva voinţei. 

Mesajele şi imaginile de tip bullying pot fi postate anonim şi distribuite rapid unui public foarte 
larg. Poate fi dificil şi uneori imposibil de urmărit sursa. Ştergerea mesajelor, textelor şi imaginilor 
necorespunzătoare sau hărţuitoare este extrem de dificilă după ce au fost postate sau trimise. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
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 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 
un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
Copiii care sunt agresaţi în mediul virtual sunt adesea agresaţi şi fizic. În plus, copiii care sunt 

agresivi au mai mult timp să se îndepărteze de comportamentul pozitiv faţă de ceilalţi. 
Copiii care sunt hărţuiţi online sunt mai predispuşi: 
 - să lipsească de la şcoală; 
 - să primească note slabe; 
 - să aibă stima de sine mai mică; 
 - să aibă mai multe probleme de sănătate. 
Prevenirea hărţuirii şi intervenţia în situaţiile de hărţuire înseamnă mai mult decât simpla 

eliminare a hărţuirii. Aceasta înseamnă, de asemenea, promovarea dezvoltării relaţiilor sănătoase. 
Relaţiile sănătoase implică interacţiunile politicoase între oameni, aflaţi faţă în faţă sau online. 
Scopul este de a ne asigura că toţi elevii au relaţii sănătoase, sigure, respectuoase şi afectuoase cu 
toţi cei implicaţi în viaţa lor.  

Cadrele didactice, părinţii şi alţi adulţi susţin şi deţin roluri exemplare pentru copiii lor 
arătându-le modul în care relaţiile sănătoase pot funcţiona. Relaţiile pozitive ale copiilor cu alţi 
copii depind de relaţiile pozitive cu adulţii. Ar putea exista mai puţine şanse ca elevii capabili să 
aibă relaţii sănătoase să îi hărţuiască pe ceilalţi. Aceştia ar fi mai înclinaţi să îi sprijine pe elevii 
hărţuiţi şi vor fi capabili să îşi atingă mai bine scopurile educaţionale.  

Promovarea unor relaţii sănătoase reprezintă modalitatea cheie pentru a împiedica hărţuirea şi 
pentru a crea un climat şcolar sigur şi tolerant. 

 
 
Bibliografie:  
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Abandonul școlar – cauze și măsuri de prevenire 
 
 

Prof. Căpriță Paraschiva 
Colegiul Economic Buzău 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 

416



îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar:: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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Prevenirea abandonului școlar în cazul elevilor de liceu 
 
 

Prof. dr. Cristina Cărăbuș 
Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași 

 
 
Abandonul școlar, definit uneori și ca părăsirea timpurie a școlii, reprezintă decizia de a 

întrerupe parcursul școlar, înainte de finalizarea unui anumit nivel de învățământ și înainte de 
obținerea unei diplome. Acest fenomen a devenit nu doar o problemă individuală, ci și una a întregii 
societăți.  

Cauzele abandonului sunt multiple: lipsa de motivație a elevilor pentru învățare, stima de sine 
scăzută, dificultăți de învățare, motive sociale sau financiare, insuficiența orientării profesionale, 
inexistența unui sprijin din partea părinților pentru activitatea de învățare, modelul oferit în familie 
(frații sau părinții nu au terminat mai mult de 8 clase) sau experiența traumatizantă trăită în mediul 
școlar, de exemplu: eșecul școlar, bullying-ul sau agresivitatea. Cei mai mulți elevi abandonează 
școala în ciclul superior al liceului (clasele a XI-a și a XII-a), considerând că, dacă se angajează mai 
repede, se vor realiza din punct de vedere social și profesional. 

Există și cazuri în care elevii renunță la școală și în învățământul obligatoriu, adică înainte de a 
finaliza clasa a X-a, ceea ce va aduce efecte negative asupra dezvoltării sociale și asupra creșterii 
economice. Reducerea abandonului școlar ar crea posibilitatea de a avea tineri calificați. Dat fiind 
faptul că profesez într-un liceu cu profil tehnic în domeniul mecanicii, am observat o creștere a 
abandonului școlar la elevii din învățământul profesional. La clasa la care sunt diriginte, trei elevi s-
au retras în clasa a X-a, cauzele fiind reîntregirea familiei în străinătate (în cazul unui elev) și 
situația financiară precară a familiei (în cazul celorlalți doi elevi). Nici măcar bursa profesională nu 
constituie o modalitate de stimulare a elevilor cu risc de abandon școlar.  

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri educative: condiţiile socio-
economice, utilizarea timpului liber, facilitarea comunicării, modelarea comportamentului, 
ameliorarea condiţiilor de mediu, diminuarea factorilor de risc şi întărirea factorilor de protecţie. 
Foarte multe familii din medii dezavatajate, afectate de sărăcie, își trimit copiii la muncă de 
timpuriu, în loc să îi lase să învețe. O prioritate națională o reprezintă Strategia pentru Reducerea 
Părăsirii Timpurii a Școlii în România, 2015-2010, un document programatic ce conține mecanisme 
și măsuri care urmează să fie implementate până în 2020, în scopul reducerii procentului tinerilor cu 
vârsta între 18-24 de ani care au finalizat cel mult clasa a opta, dar nu urmează nicio altă formă de 
școlarizare sau formare profesională. Fiecare instituție de învățământ are o Comisie de prevenire a 
abandonului şcolar, care are ca scop monitorizarea absențelor. 

Pentru cei care doresc să revină la școală și să-și continue studiile există programe speciale, cum 
ar fi: A doua șansă (pentru învățământul primar și gimnazial), liceul seral (pentru cei din 
învățământul liceal) sau proiectul ROSE (pentru învățământul secundar). Pentru prevenirea 
abandonului în grupurile vulnerabile există programul Școală după Școală, derulat de Asociația 
Salvați copiii și care are un impact pozitiv asupra succesului școlar al copiilor, dar și asupra 
părinților care beneficiază de consiliere și de servicii sociale. În școala noastră, pentru prevenirea 
abandonului, elevii au șansa de a se implica în activități extrașcolare, cum ar fi: proiectele Erasmus 
+ (de exemplu, Learning through School Projects, 2018-1-RO01-KA201-049104, perioada de 
desfășurare: 1.09.2018-31.08.2020), proiectul ISJ Iași Școala pentru valori autentice, proiectul 
Aociației Salvați copiii Și noi avem drepturi, proiectul IMPACT, proiectul S.C.O.P. (Școală, 
Comunitate, Oportunitate, Participare), proiectul Expresia valorilor umane prin VAK (Vizual, 
Auditiv, Kinestezic) sau de a participa la unele concursuri școlare, în funcție de pasiunile lor 
(fotografia și pictura: Natura prin ochi de copil, Primăvara mă inspiră, Trasee în alb-negru și color, 
Structură și culoare, Artă și tradiție, File de tradiție multiculturală în spațiul românesc, REFRESH 
Photography Art Award sau teatru: EDU Teatru, Hai la teatru). 
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Așadar, problema abandonului școlar este des întâlnită în mediul școlar și poate fi prevenită cu 
ajutorul părinților, al activităților extrașcolare (proiecte, programe și concursuri) și al organizațiilor 
guvernamentale (Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, 
CJRAE, primării și consilii locale) și nonguvernamentale (Asociația Salvați copiii, UNICEF, 
Fundația Alături de Voi sau Fundația Mereu Aproape). 
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Abandonul școlar –cauze și măsuri de prevenție 
 
 

Prof. Svetlana Ceapă 
Școala Gimnazială “Miron Costin”, Galați 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă cu care se confruntă societatea contemporană, pentru 
că în ziua de azi,  școala nu  mai este  percepută ca valoare în sine.  

Cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă 
de dificultăți sociale. Pentru o mai bună intervenţie se impune realizarea unui program care să 
urmărească dezvoltarea competenţelor celor responsabili pentru prevenirea şi rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar.  

Cauzele reale care pot duce la apariţia absenteismului și ulterior a abandonului școlar  pot fi de 
natură: social familială și pedagogică. 

 
Cauze social – familiale: 
Familii dezorganizate;  
Stările conflictuale dintre părinţi, care generează o atmosferă nefavorabilă pentru copii; 
Indiferenţa unor părinţi faţă de situaţia şcolară a copiilor;  
Lipsa de supraveghere din partea părinţilor;  
Starea materială precară;  
Condiţii de trai nefavorabile;  
Lipsuri în dotarea elevului cu cele necesare pentru şcoală;  
Lipsa influențelor educative pozitive (în familie sau în anturajul copiilor).  
Cauze pedagogice: 
Cunoașterea insuficientă a elevilor şi de aici nerespectarea particularităţilor de vârstă şi 

individuale ale acestora; 
Insuficienta pregătire profesională si psiho-pedagogică a unor cadre didactice,  precum şi lipsa 

unor cursuri de formare continuă;  
Insuficienta folosire a metodelor activ-participative, care să stimuleze dezvoltarea capacităţilor 

intelectuale ale elevilor; 
Lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru stimularea interesului elevilor faţă de 

învăţătură.  
Dezinteresul cadrelor didactice faţă de preocupările şi de dorinţele elevilor este urmat de 

reticenţa celor din urmă faţă de şcoală.  
Elevii au nevoie de un climat concurenţial în care să-şi pună în valoare aptitudinile şi calităţile. 

Lipsa acestuia îi descurajează şi, nu de puţine ori, îi alungă din şcoală în faţa televizorului sau de-a 
dreptul în găştile de cartier.  

Motive care determină frecvenţa şcolară neritmică pot fi: anturajul (prietenii); teama de 
corigenţă; probleme de sănătate; atitudinea profesorului (relaţia profesor-elev, stilul de predare, 
personalitatea profesorului); probleme familiale (conflicte, situaţie materială precară etc.); 
supraîncărcarea orarului şcolar în detrimentul timpului liber; lipsa de motivaţie (dezinteres) pentru 
disciplina respectivă; stilul permisiv al profesorului (omiterea consemnării absenţelor în catalog, 
acordarea cu uşurinţă a mediilor de trecere); suprasolicitarea informaţională (programe şcolare 
încărcate); neasigurarea unei baze materiale şcolare viabile; neîncrederea în perspectivele socio-
profesionale oferite de diploma de absolvire.  

Soluţii pentru îmbunătăţirea frecvenţei: colaborare mai strânsă şcoală-familie, schimbarea 
mentalităţii elevilor privind actul de învăţare; respectarea strictă a regulamentului privind 
sancţiunile date elevilor pentru absenţe nemotivate. 

420



Reducerea absenteismului şcolar va duce la un procent mai mic al abandonului şcolar şi al 
delincvenţei juvenile. Un efect pe termen lung al acestui proces este acela de a crea o societate 
educată cu valori stabile. 

 
Măsuri de prevenţie şi reducere a abandonului şcolar: 
Identificarea  surselor de stres şcolar şi reducerea acestora; 
Conştientizarea reacţiilor la stres; 
Dezvoltarea stimei de sine a elevilor; 
Construirea unei imagini de sine pozitivă a elevilor; 
Autoacceptarea, afirmarea de sine, intercunoaştere şi creşterea coeziunii grupului din care 

aceştia fac parte; 
Dezvoltarea asertivităţii; 
Însuşirea modalităţilor de prevenire a reacţiilor defensive în comunicare;  
Învăţarea unor strategii de a rezista la presiunea grupului; 
Dezvoltarea comunicării pozitive cu ceilalţi;  
Facilitarea exprimării emoţionale; 
Dezvoltarea capacităţii de autoanaliză a rezultatelor; 
Dezvoltarea capacităţii de apreciere şi utilizare a potenţialului propriu; 
Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată; 
Identificarea unor idei, atitudini negative faţă de şcoală şi corectarea lor. 
Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ primar, gimnazial, liceal, trebuie 

urmărit cu mare atenţie cum evoluează, cum se menţine în sistemul educativ, făcându-l cât mai 
eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din 
care provine copilul, pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. Depinde de 
fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca educația copiilor să 
devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să nu uităm că acesta depinde foarte 
mult de familie. 
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Abandonul școlar - cauze 
 
 

Prof. Înv. Primar: Ceaușescu Ana-Maria 
Școala Gimnazială Drăguțești 

 
 
Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 

cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii 
educativ – informative şi formative , egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic 
oferit în şcoli , este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru 
stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen. 

România este țara cu cei mai mulți elevi din Uniunea Europeană care abandonează școala. Doi 
din zece elevi ajung să renunțe la școală. Cei mai mulți sunt de la țară și provin din familii sărace. 
Toate astea în timp ce în ultimii zece ani s-au investit sute de milioane de euro pentru a combate 
abandonul școlar. 

În fiecare an, peste 50.000 de copii români abandonează școala. Câți dintre ei se reîntorc în 
sistem? Prea puțini, iar numărul lor nu este inclus în nicio statistică oficială. Cei mai mulți copii 
care ajung să renunțe la școală sunt de la țară și vin din familii sărace, acolo nevoia de hrană e mai 
importantă ca nevoia de știință. România a cheltuit în ultimii zece ani sute de milioane de euro 
pentru a scădea rata abandonului școlar și cu toate astea numărul copiilor care renunță la școală este 
în creștere.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. Pentru o mai bună intervenţie se 
propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice 
de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar 
favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă 
instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

 Factori de risc privind abandonul școlar : factori individuali, care țin mai degrabă de situația 
fiecărui elev sau eleve în parte; factori familiali, care pot fi atribuiți mai degrabă mediului social în 
care elevul sau eleva își petrece timpul atunci când nu este la școală; factori școlari, care pot fi 
asociați mediului de învățare, școlar. 

Fenomenul se înregistrează în special la sate şi în comunităţile de rromi,unde copiii sunt folosiţi 
ca sursă de venit sau văzuti ca indivizi cu responsabilităţi în gospodărie. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor scolare ar fi bine sa identificam si sa studiem 
cateva cauze: 

a) Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, saracie si lipsa oportunitatilor de 
succes socio-profesional pentru absolventi. Lipsiti de motivatie, multi dintre elevii claselor 
gimnaziale renunta in primii ani de studiu, ramanand sa dea o mana de ajutor in gospodariile proprii 
sau, muncind ca zilieri la oameni mai avuti din sate.Saracia comunitatilor din zonele defavorizate 
limiteaza posibilitatile parintilor de a oferi copiilor resursele necesare educatiei. Aceasta stare 
provoaca deseori, exploatarea copiilor prin munca de catre parinti. Tendinta de a considera ca 
familiile din zonele defavorizate nu valorizeaza pozitiv importanta educatiei este superficiala. Lipsa 
interesului pentru scoala se explica prin presiunile de ordin economic, prin dezamagirile personale 
ale parintilor si prin lipsa de cultura a comunitatii care poate fi susceptibila fata de institutiile 
formale. 
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Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre scoli din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legaturi cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care sa asigure transportul elevilor dar, si asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distante mari de scoala. 

b) Cultura de origine a elevilor – cercetarile din domeniul educational au relevat faptul ca 
mediul socio-cultural de provenienta al elevilor este una dintre cele mai importante variabile in 
reusita sau esecul scolar si profesional al elevului. Este foarte importanta atitudinea familiei in 
raport cu scoala. Cunoasterea acestora atitudini si identificarea surselor de posibile tensiuni sau 
blocaje manifestate in raport cu carierea scolara a tinerilor constituie un factor important in 
prevenirea abandonurilor. 

 Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. Una dintre marile probleme cu care se confruntă mediile politice, şi socio-economice din 
România o reprezintă educaţia copiilor rromi.  

Din păcate, cei care nu frecventează sau abandonează şcoala sunt deseori discriminaţi– învaţă în 
clase sau şcoli separate, puşi în ultimele bănci ale clasei, trataţi cu indiferenţă, agresaţi verbal de 
către copii sau profesori, traiesc în orfelinate, în instituţii pentru copii cu handicap sau, pur şi 
simplu, pe străzi şi în canale. 

Estimativ, jumătate din romii care trăiesc în România sunt analfabeţi. Îmbunătăţirea accesului şi 
participării la educaţie are ca scop prevenirea şi combaterea marginalizării şi excluderii sociale prin 
îmbunătăţirea ratei de participare la educaţie.  
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STUDIUL DE SPECIALITATE 

ABANDONUL ȘCOLAR -  
CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE LA ORELE DE CHIMIE 

 
 

Prof. Cetină Ileana,  
Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului.  
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. 

 Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

 Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă 
de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale.  

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea  potrivit căreia, în 
mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei 
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hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de 
altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe 
copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de 

permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, 
indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre 
abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 

cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul,  
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala au şi ei un rol important în 

apariția fenomenului de abandon şcolar. 
 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din  
copilarie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 

haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să 

fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de 
la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 Măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Trebuie plecat 
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de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de 
nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile 
şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de 
restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. 
Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să 

devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde 
foarte mult de familie. 

La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

cauze şi modalități de prevenire 
 
 

Profesor pentru învățământ primar Chelu Viorel 
Bărăganul, jud. Brăila 

 
 
Abandonul şcolar este ultima fază a insuccesului şcolar, acestui termen nefiindu-i necesară o 

definiţie complexă. Insuccesul şcolar se defineşte prin rămânerea în urmă la învăţătură a unor elevi, 
care nu reuşesc să obţină un randament şcolar la nivelul cerinţelor programelor şi care nu vor reuşi 
să se adapteze la mediul socio-profesional, la nivelul cerinţelor acestuia. 

Cauzele generale ale abandonului şcolar sunt de trei tipuri: 
1. cauze psihoindividuale (anatomo-fiziologice şi psihice) – rar întâlnite în şcoala noastră; 
2. cauze pedagogice (relaţia profesor – elev, relaţiile dintre elevi, ritmul muncii şcolare, 

atitudinea elevilor faţă de învăţătură şi muncă, lipsa de motivaţie a învăţăturii, orientarea şcolară şi 
profesională defectuoasă, atmosfera nefavorabilă din şcoală şi societate faţă de învăţătură şi faţă de 
muncă etc.); 

3. cauze socio-familiale (climatul cultural-educativ, familii dezorganizate, dezinteresul 
părinţilor, conflicte familiale, atitudinea familiei faţă de şcoală, comportamentul prea liberal al 
părinţilor, cerinţe ce depăşesc posibilităţile elevului). 

Referindu-ne   la   cauzele   pedagogice,   în   situaţia   şcolii   noastre,   le   putem 
elimina pe cele care se referă la competenţa cadrelor didactice şi la atmosfera din şcoală, care 

este favorabilă procesului de învăţământ şi dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, în 
concordanţă cu nevoile şi cu posibilităţile fiecăruia. Personal, consider că vina aparţine în 
exclusivitate contextului social în care ne aflăm. Atitudinea negativă a unor elevi faţă de învăţătură 
şi muncă este urmare a lipsei motivaţiei, aceasta fiind cauzată de problemele familiei care nu 
întrezăresc o rezolvare (lipsa unui loc de muncă, implicit a banilor, conflictele generate de aceasta, 
atitudinea familiei faţă de şcoală etc.). 

Motivaţia învăţării lipseşte şi în cazul elevilor cu părinţi care au absolvit cel puţin liceul, dar nu 
reuşesc să se angajeze. Pentru aceste familii supravieţuirea este posibilă numai prin activităţi ce 
presupun muncă fizică grea, efectuată de către toţi membrii familiei. Alocaţia oferită de stat, 
condiţionată de frecventarea şcolii, este o glumă proastă, având în vedere că pot câştiga mai mulţi 
bani dacă trimit copilul la muncă. 

Un alt caz, probabil frecvent şi în şcoala noastră, este acela în care veniturile familiei sunt 
substanţiale, dar nu sunt provenite din muncă cinstită (furturi, înşelăciuni etc.). Şi aici găsesc o vină 
sistemului nostru, care nu reuşeşte să impună respectarea valorilor morale. 

Pentru a oferi soluţii în ceea ce priveşte abandonul şcolar, trebuie să-l recunoaştem  din timp şi 
să încercăm să-l combatem.  

În prima fază elevul apare nemulţumit de şcoală, pentru că apar primele goluri în cunoştinţe şi 
complexul de inferioritate faţă de colegi. A doua fază se caracterizează prin apariţia unor lipsuri 
grave în cunoştinţe şi incapacitatea de a rezolva independent sarcinile şcolare. Faza a treia este 
caracterizată de corigenţe, iar profesorii încearcă unele măsuri, uneori fără să cunoască adevăratele 
cauze. Elevul manifestă rezistenţă sau revoltă, face dezordine în clasă ori devine închis şi neliniştit. 
Ultima fază este aceea în care rămâne repetent, unii fiind greu de recuperat, deoarece fug de la 
şcoală, vagabondează, apoi abandonează şcoala. 

Soluţii nu se pot oferi, dată fiind complexitatea cauzelor ce determină abandonul şcolar, dar se 
pot încerca anumite metode: convorbiri individuale şi colective, întâlniri ale diriginţilor şi ale 
profesorilor cu părinţii (vizita la domiciliu nu mai este de ceva vreme ,,recomandată”…), discuţii 
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ale elevilor cu cel vizat, şedinţe cu psihologul sau consilierul şcolar (desigur, dacă reuşim să găsim 
unul sau dacă reuşim să convingem copilul să stea de vorbă cu el!). 

Dacă avem în vedere şcoli cu elevi romi, ponderea şcolilor care înregistrează o neşcolarizare de 
peste jumătate din numărul elevilor e de aproximativ patru ori mai mare decât pe întreg sistemul de 
învăţământ rural. Cu cât comunitatea este mai mică cu atât abandonul şcolar şi neşcolarizările sunt 
mai reduse.  

Abandonul se produce de obicei în trecerea de la o clasă la alta, ca urmare a unor cauze şi 
anume:  refuzul copilului şi al familiei de a continua şcoala; familia nu dispune de posibilităţi 
necesare pentru a-l da la şcoală; neprezentarea la examenele de corigenţă sau neacceptarea situaţiei 
de repetare a clasei. 

Pentru ca elevii să reușească în activitatea de școlar trebuie ca ei să fie ajutați și de familie, de 
calitatea timpului acordat studiului individual acasă, îndrăgească cartea. 

Literatura de specialitate menţionează câteva dintre particularitățile idividuale care pot 
determina succesul școlar: 

- starea de sănătate fizică; 
- caracteristici ale dezvoltării psiho-intelectuale; 
- imaginea de sine a copilului; 
- atitudinea faţă de cunoaştere, respectiv faţă de şcoală; 
- nivelul motivaţiei faţă de învăţare. 
Pe lângă problemele de sănătate care reprezintă o cauză importantă a abandonului şcolar, o altă 

cauză este întârzierea în dezvoltarea psiho-intelectuală. În afara cazurilor mai grave care necesită 
cuprinderea copiilor în învăţământul special, aceste întârzieri pot fi recuperate cu succes printr-o 
acţiune educativă sistematică. Faptul că aceste probleme nu sunt evaluate corect de către părinţi şi 
profesori şi nu se iau măsuri concrete de ameliorare şi sprijin pedagogic adecvat conduce adesea la 
rezultate şcolare slabe şi chiar la situaţii de abandon. O altă variabilă individuală care poate 
influenţa succesul şcolar este rangul de frăţie. Unele studii susţin ipoteza conform căreia există un 
factor de risc pentru dezvoltarea fizică şi psiho-intelectuală a ultimilor născuţi, dintr-o familie 
numeroasă, iar deficienţele de creştere şi dezvoltare se pot repercuta asupra evoluţiei şi rezultatelor 
şcolare ale copiilor. Acest rang este în relaţie cu vârsta părinţilor. 

De multe ori, în familiile de etnie romă numeroase şi cu mulţi copii, veniturile şi spaţiul de 
locuit, hrana se distribuie la un număr mare de membri, devenind astfel insuficiente. 

Pe lângă problemele reale de adaptare a copiilor romi la mediul şcolar ei refuză anumite sarcini 
de învăţare. Reprezentările copiilor privind importanţa educaţiei pentru parcursul individual se 
construiesc atât în mediul familial cât şi în mediul şcolar. Astfel, atitudinea negativă faţă de şcoală a 
copiilor translatează problema cauzelor abandonului şcolar din planul factorilor individuali către cei 
de tip socio-familial şi educaţional. 

Motivaţia determinată pentru a învăţa este dobândirea de cunoştinţe şi competenţe necesare în 
viaţă: „şcoala ne ajută să învăţăm despre natură, despre oameni, despre cum trăiesc alţi oameni în 
alte părţi”, „să ştiu să număr banii, să fac cumpărături, să mă iscălesc, să scriu, să citesc”. 

Atitudinea faţă de şcoală şi motivaţia pentru învăţare pot fi interpretate şi ca manifestări ale 
imaginii de sine a copilului. Reprezentările despre propria persoană se formează în timp ca rezultat 
al unui complex de factori şi experienţe trăite atât în mediul socio-familial cât şi în cel şcolar: 
reuşite sau eşecuri, încurajări sau etichetări, susţinere sau constrângere.  

Un exemplu îl constituie cazul unor copii romi intervievaţi care, deşi au rezultate bune la 
învăţătură consideră că elevii români sunt mult mai bine pregătiţi şi că nu vor putea niciodată să 
intre în competiţie cu aceştia.  

Deşi rezultatele şcolare ale elevilor reprezintă expresia impactului diferitelor categorii de factori 
unii profesori asociază rezultatele şcolare slabe ale elevilor cu nivelul redus al dezvoltării psiho-
intelectuale a acestora şi sunt invocate ca fiind principala cauză a abandonului şcolar. 

Un alt aspect urmărit este relaţia dintre abandonul şcolar sau neşcolarizare şi comportamentul 
deviant. Formele de acea devianţă comportamentală sunt diverse de la atitudini de indisciplină în 
grup la comportamente grave de delincvenţă (furt, vagabondaj, prostituţie etc.). De cele mai multe 
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ori acest comportament deviant este consecinţa neintegrării tinerilor în organizaţia şcolară şi are o 
cauzalitate multiplă.  

În concluzie abandonul şcolar şi diversele situaţii de neşcolarizare apar în toate unităţile de 
învăţământ atât în  mediul rural cât şi urban şi de aceea consider că ar trebui să se ia  diverse măsuri 
pentru a-i acapara şi pentru a-i menţine cât mai mult timp la şcoală pe elevii romi cu toate că, la 
drept vorbind după ora douăsprezece ei sunt foarte obosiţi şi atunci ar trebui solicitaţi la diverse 
activităţi practice la care se pricep  sau la cele artistice. 
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Motivația intrinsecă, 

factor determinant în scăderea abandonului școlar 
 

Profesor pentru învăţământ primar, Chidon-Frunză Mirela                                 
Școala Gimnazială “Bogdan Vodă” Rădăuți, jud. Suceava 

 
 
„Copilul este aidoma albinei care adună nectarul pentru a face miere. Copilul preface totul în 

miere.” Antoine de Saint-Exupéry 

Numeroase studii arată importanța mediului familial pentru promovarea atitudinilor pozitive 
față de școală și, în special, față de învățare, arătând că, în perioada copilăriei, implicarea parentală 
este asociată cu nivelul ridicat al performanțelor școlare, cu realizarea corectă a temelor, cu o rată 
mai scăzută a problemelor comportamentale, cu nivelul ridicat al stimei de sine și cu o comunicare 
mai eficienta părinte-copil-școală-societate. 

Le-am adresat într-o dimineață elevilor mei întrebarea: De ce învăţaţi?Am primit răspunsuri 
diferite: pentru calificative, pentru că mi-au promis părinții un telefon, pentru că trebuie, ca să ştiu 
să răspund când sunt întrebat, ca să-mi dea voie părinții să mă joc pe tabletă, ca să particip la 
concursuri/ olimpiade, îmi place profesorul ș.a. A fost cel puțin interesantă varietatea de răspunsuri 
ale copiilor care, în marea lor majoritate, se află în zona motivaţiei extrinseci. 

La nivelul învățământului primar, copiii sunt motivaţi cu predilecție extrinsec, dar încep gradual 
să conștientizeze şi  structuri motivaţionale intrinseci. Acestea sunt responsabile de plăcerea cu care 
se implică elevii în învăţare. Un elev cu o motivaţie intrinsecă va lucra la o problemă pentru că îi 
trezește interesul, îl provoacă, este distractiv şi îi face plăcere. Sau, un copil cu o motivaţie 
interioară solidă șe străduiește să găsească rezolvarea problemei datorită faptului ca este foarte de 
implicat în ceea ce face. Motivaţia intrinsecă face referire la motivaţia care provine din interiorul 
unui individ şi nu din recompense externe, materiale, precum banii, cadourile sau calificativele. 

Atunci când dorim să ajutăm un copil să-și dezvolte și să-și mențină motivația școlară, trebuie 
să avem în vedere un complex de factori: 

- realizarea unui plan/ a unei strategii, care vizează în principal stabilirea obiectivelor, respectiv 
a scopului; 

- gestionarea corespunzătoare a timpului prin programarea conștientă a activităților; 
- eliminarea/ controlul factorilor care distrag atenția/ concentrarea; 
- identificarea metodelor/ strategiilor care pot veni în sprijinul copilului, în funcție de stilul 

dominant de învățare al acestuia (vizual, auditiv, kinestezic); 
- gestionarea efortului și a stărilor emoționale. 
Teoria autodeterminării studiază trei nevoi umane corelate: de competenţă, de apartenenţă şi de 

autonomie. Când aceste nevoi sunt satisfăcute, starea personală de satisfacţie şi de evoluţie școlară 
se optimizează.  

Copiii aflați în această situaţie sunt motivați intrinsec, fiind capabili să exploateze 
potenţialităţile şi să caute provocări din ce în ce mai mari, în funcţie de condiţiile sociale în care se 
dezvoltă. 

Din aceste considerente este necesară dezvoltarea motivaţiei.  Formele motivaţiei: pozitivă şi 
negativă, afectivă şi cognitivă, intrinsecă şi extrinsecă, sunt inegal productive, când sunt comparate.  

Motivaţia intrinsecă este superioară motivaţiei extrinseci, însă dacă avem în vedere şi alte 
elemente, ca vârsta, temperamentul, caracterul, vom observa că, la şcolarii mici este relativ mai de 
succes motivaţia extrinsecă, deoarece motivaţia intrinsecă (mult mai complexă, influenţată de 
trăsăturile de personalitate), nu s-a format în tot ansamblul ei. 
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Strategiile didactice abordate trebuie să aibă în vedere trecerea de la motivaţia extrinsecă la cea 
intrinsecă, fiindcă cea intrinsecă este mai complexă, include interes, încântare şi încredere,  ducând 
la creşterea performanţei, a creativităţii, a stimei de sine. Aparent avem cu toții, nativ, o înclinație 
spre motivaţia intrinsecă, însă aceasta poate înceta dacă nu îi sunt favorabile condiţiile date. Teoria 
învăţării cognitive afirmă că motivaţia intrinsecă ia amploare în condițiile în care circumstanţele o 
favorizează. 

În altă ordine de idei, teoriile evaluării cognitive susțin ideea că factorii externi (recompense 
materiale, termene, supraveghere, evaluare) reduc semnificativ senzația autonomiei, produc o 
modificare a cauzalităţii motivelor (de la interne la externe) şi sabotează motivaţia intrinsecă.  

Pentru îmbunătățirea motivaţiei de a învăța am propus diferite metode cu rolul de a realiza 
fondul efectiv pozitiv şi de a accentua motivaţia intrinsecă pentru învăţare: îmbunătățirea 
performanțelor de a citi la elevii de clasa I prin organizarea de ceainării literare, predarea a unor 
noţiuni de matematică (Unități de măsură) prin activități practice, desfășurate în natură, care să 
implice fiecare copil din clasă. Copiii au învăţat figurile geometrice realizându-le cu cretă colorată 
în curtea școlii.  

O activitate pe placul elevilor clasei I a fost „Clubul isteților”, în care apelăm la  lucrul pe grupe, 
fiecare grupă având de rezolvat o anumită sarcina de lucru, cursanţii trebuind sa treacă, pe rând, 
prin toate grupele. Cadrul didactic este “gazda” care prezintă regulile și sarcinile de lucru, îi 
serveşte pe copii cu ceai, biscuiți, pentru a crea o atmosferă atractivă. Totodată, în fiecare echipă, un 
copil are rol de “gazdă” prezentând noilor participanţi sarcina de lucru precum șii rezultatele 
obţinute până în acel moment. Astfel, copiii iau parte la activitate în mod liber, creativ şi liber 
consimțit. 

Asemenea metode nu pot fi folosite foarte des în activităţile didactice şi nici la toate disciplinele 
de studiu, însă ele pot fi adaptate în funcție de conținuturile învățării şi aplicate atunci când se 
pretează la activitățile desfășurate. În urma aplicării unor asemenea metode de stimulare a 
motivaţiei e bine să se realizeze o analiză SWOT, în vederea îmbunătățirii rezultatelor. Avem astfel 
posibilitatea de a promova şi de a realiza activități motivante într-un mediu care solicită implicarea 
elevilor într-o manieră voluntară, plăcută şi care duce în mod evident la dezvoltarea motivaţiei. 
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ABANDONUL ȘCOLAR – cauze și modalități de prevenire 

 

Profesor înv. Primar CHIOREAN MARIANA                                              
Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu – Cluj-Napoca 

 

Abandonul școlar este o formă de manifestare a devianței școlare  alături de copiat, fuga de la 
școală, absenteismul școlar, vandalismul școlar, violența în școală. Devianța școlară include 
totalitatea conduitelor care se abat de la normele și valorile ce reglementează rol-statusul de școlar. 
Aceste norme si valori sunt statuate în regulamentele școlare si în cele de ordine interioară. Educația 
este percepută ca o funcție vitală a societății, iar școala drept principala instituție prin care 
societatea își perpetuează existența. Astfel școala este un “factor cheie “ al dezvoltării. De la școală 
se așteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul și să înțeleagă prezentul, să îi ajute 
să conștientizeze și să își asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului 
colectivităților către un viitor dorit. Din acest punct de vedere orice problemă cu care se confruntă 
acest sistem de învățământ trebuie analizată, dezbătuta si trebuie căutate soluții pentru o eventuală 
ameliorare. Pe această linie se înscriu și problemele de risc de abandon școlar și problemele 
comportamentale. 

Abandonul scolar se caracterizeaza prin parasirea prematura a scolii inaintea obtinerii unei 
calificari sau pregatiri profesionale complete sau inaintea incheierii actului de studii inceput. 

Cauzalitatea abandonului scolar e deosebit de complexa. In ceea ce priveste factorii de risc 
pentru reusita scolara si cauzele esecului scolar cu multiplele sale forme de manifestare, inclusiv 
abandonul scolar si nescolarizarea, exista diferite modele explicative care plaseaza pe un loc central 
individul (copilul), scoala sau familia considerate individual sau in interactiune.  Factorii implicati 
in scolarizarea copilului sunt variati, și anume factorii individuali, factorii familiei si cei scolari. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program educativ care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. Astfel, un element importnt în combaterea abandonului şcolar este 
participarea tuturor copiilor la acest program educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii 
sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar deja în 
grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să 
îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi 
capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare 
şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună 
prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în 
sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei  rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează, 
cum se menţine în sistemul educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine . Toate acestea ,pentru o 
mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 
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 Specialistii trebuie sa lupte cu barierele sociale si cu familiile dezbinate care refuza sa isi 
trimita copiii la scoala. De asemenea, pentru a preveni abandonul scolar, cei care trebuie sa 
inteleaga cat de importanta este educatia sunt copiii. Asadar, specialistii in educatie spun ca cel mai 
important lucru este acela ca elevii sa constientizeze ca succesul scolar le poate aduce o viata mai 
buna, plina de satisfactii. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 

CHIRA DELIA IOANA 

 

 

Abandonul Școlar este o problemă gravă în țara noastră, iar prognozele arată că acest fenomen 
se va accentua din cauza crizei economice. Dacă înainte de 1989 rata abandonului școlar era foarte 
scăzută, imediat după schimbarea regimului și trecerea la democrație s-a constatat că elevii tind tot 
mai mult să părăsească băncile școlii.  

Ei au fost încurajați și de atitudinea părinților pentru care “cartea nu mai reprezintă o prioritate”, 
nici garanția asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forței de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-și urmează 
părinții, fie sunt lăsați unor rude sau cunoștințe apropiate care se ocupă doar superficial de situația 
școlară a copiilor. 

Abandonul școlar este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă invatamântul 
romanesc, mai ales in randul copiilor de etnie romă, cei cu dezabilitati sau cei  din sânul familiilor 
sărace. Pentru aceștia, viitorul este sumbru: șomaj, sărăcie sau marginalizare.  

Tinerii care renunta prematur la studii sunt considerați a fi cei care deși au vârstele cuprinse 
între 18 si 24 de ani, au terminat cel mult învațământul gimnazial la data la care abandoneaza  
școala. 

Fenomenul de abandon școlar se înregistrează cel mai des în special la sate şi in communicative 
de rromi, unde copiii sunt folosiţi ca sursă de venit sau văzuti ca indivizi cu responsabilităţi în 
gospodărie, neglijând astfel școala, pierzând pasul cu aceasta, fapt care duce la incapabilitatea 
copiilor de a face față cerințelor școlii, ajungând la corigenție ,repetarea anului școlar si pe urmă 
abandonarea școlii . 

Activitatea de prevenire este complexă, deoarece presupune intervenţii concrete care să ducă la 
reducerea cât mai mult a fenomenului de abandon şcolar, prin acţiuni menite să limiteze sau să 
înlăture unde este posibil cauzele abandonului şcolar.  

De aceea este nevoie ca să existe preocupări reale pentru prevenirea abandonului şcolar, atât din 
sfera politică, cât şi din partea societăţii civile. Astfel, prevenirea abandonului şcolar s-ar 
îmbunătăţii prin existenţa unor programe guvernamentale care să vizeze prevenirea abandonului 
şcolar.  

La noi, există preocupări în acest sens, dar este nevoie ca aceste programe să fie mereu 
îmbunătăţite, să se ţină cont de toţi factorii care pot determina abandonul şcolar şi în consecinţă 
programele să conţină măsuri concrete de limitarea acţiunii factorilor de risc. 

Printre acțiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon in țara noastră: 
integrarea elevilor cu risc de renunțare la educație și menținerea acestora în sistemul școlar, 
creșterea responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflați în abandon, 
monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor si identificarea periodică a 
modificărilor in ceea ce privește factorii de abandon școlar. 
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Abandonul şcolar, cauze şi modalităţi de prevenire 

 
 

Grădiniţa P. P. ,,PITICOT” Cîmpeni 
Prof. Înv. Preşc. Chira Mihaela Ioana 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
 îi lipsește motivația școlară; 
 are dificultăți de învățare; 
 are o rată a absenteismului mare; 
 are rezultate școlare slabe; 
 este izolat față de colegi; 
 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a 

lipsei unui control parental; 
 cerințe educaționale speciale; 
 stare de sănătate precară; 
 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de 

vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
 provine din medii sociale sărace; 
 nefrecventarea gradiniței; 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor 
locative necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin 
necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi 
învăţării, cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult 
dându-i repere pe care să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de 
raportare la mediul înconjurător al copilului; 
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 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
 control parental direct și activ în viața copiilor; 
 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.  

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar.  
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Abandonul scolar Cauze si  modalitati  de  prevenire 

 

Chiriac Ana Maria 

 

“Tot ceea ce n-avem de la nastere si de care avem nevoie cand suntem mari,ne este dat prin 
educatie. Aceasta educatie ne vine de la natura,de la oameni sau de la lucruri.”Jean Jacques Rosseau 

Educatia adevarata, reala incepe din sanul familiei,apoi ea va fi continuata in gradinita, in  
scoala prin intermediul dascalilor.  

Educatia se realizeaza in primul rand prin puterea exemplului. Interventia dascalului prin 
procesul instructive-educativ pe care-l desfasoara impreuna cu elevii sai poate fi considerat un 
mijloc de prevenire a abandonului scolar. De cele mai multe ori ,elevii care abandoneaza scoala 
sunt acei elevi care  s -au facut remarcati prin absenteeism si alte dificultati de comportament,pentru 
care au fost sanctionati in repetate randuri in scoala. 

Abandonul scolar reprezinta o problema grava cu care se confrunta societatea  contemporana. 
Scoala este abandonata penrtu ca,nu mai conteaza in zilele noastre ierarhiile,ea nu mai este 
perceputa ca o valoare,atat de copii cat  si de elevi ,dar si de unii parinti.Acestia nu mai considera 
scoala un viitor.  

Efectele abandonului scolar arata ca acest tip de conduit este considerat deosebit de grav.In 
primul rand, cei care  abandoneaza scoala nu au nici calificare profesionala necesara integrarii 
socio-economice, nici educatie moral-civica necesara exercitarii rolului  de viitor parinte , cetatean 
al comunitatii din care face parte,va devein un viitor asistat social. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  

socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-economice 
 

Bibliografie: 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. inv. primar, Chiriac Violeta Magdalena 
Școala Gimnazială nr. 22 Galați 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Cauzalitatea abandonului școlar e deosebit de complexă. În sfera factorilor determinanți ai 
abandonului școlar, un loc important il deține inadaptarea școlară a elevului. 

 
a) Inadaptabilitatea elevilor 

Inadaptabilitatea comportamentală a elevilor vizează tulburările de relaționare a acestora cu 
părinții, profesori, colegii și incălcarea regulilor colectivității școlare, respectiv extrașcolare. 
Domeniul acestor tulburări este larg, cuprinzând modificări comportamentale mai puțin grave sub 
raport juridic, dar supărătoare: minciuna, inconsecvența comportamentală, violența verbală, fumatul 
ostentativ, copiatul la ore, bruscarea colegilor și abateri grave de la morala si legislație penală. 
Inadaptabilitatea școlara are un efect imediat asupra personalității elevului. Copilul se resemnează 
sau renunță, devenind amorf, sau se revolta împotriva insuccesului, încearcă compensări prin care 
să dovedească, pentru el, că poate reuși totuși în unele lucruri. Aceasta duce uneori la violență, furt, 
anxietate, fobie școlara (Schiopu V. 1995). Nesimțindu-se la înalțimea exigențelor, copilul nu face 
nici un efort la învătătură, exclude și refuză toate cerințele, evadează din mediul generator de stres. 

 b)  Stima de sine scăzută 
Există o semnificativă corelație între imaginea de stima a elevului și reușita școlară, dat fiind 

faptul că modul în care se comportă elevii în școală depinde în mare măsură de modul în care se 
percep pe ei înșiși, de modul în care educatorii reacționează. Activitățile lor, grupul din care fac 
parte, notele, formează cadrul social în care se formează imaginea de sine. Aprecierea făcută de 
către profesori se interiorizează, devenind autoapreciere. Relaționarea, afirmarea, investirea în 
invățare și adaptarea la cerințele școlii sunt factori care pun în lumină imaginea de sine a elevilor și 
succesul școlar. Riscurile unei stime de sine scazută sunt multiple probleme emoționale (depresie, 
iritabilitate, anxietate), probleme de comportament (agresivitate), scăderea performanțelor școlare 
(eșec școlar, abandon școlar). 

c)  Motivația deficitară 
Motivația deficitară pentru învățare, din partea elevului duce la abandon școlar. Incapacitatea 

elevului de a rezolva satisfăcător conflictul dintre dotare și plăcere, este primejdios prin 
reprezentările pe care le poate avea asupra conturarii viitoarei personalități. Lenea nu este un defect 
nativ, ci este expresia aplicării unor stiluri educative deficitare în sânul familiei. Ea poate fi 
diminuată prin organizarea corectă a regimului de viață a elevului.  

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
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muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
-identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
-implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
-creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 
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Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. Abandonul şcolar – este o temă 
foarte mult abordată în mediul şcolar, iar in acest scop cadrele didactice împreună cu 
consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării 
acesteia. În România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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MODALITĂȚI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

prof. ÎP Chiricioiu Lucia - Liliana 
Școala Gimnazială Hoghiz 

 
 
Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 

Pentru a putea lua măsuri de prevenire a abandonului școlar este necesară cunoașterea cauzelor care 
generează acest fenomen.  

Îmi desfășor activitatea la catedră de mai bine de douăzeci și șapte de ani, în mediul rural. Am 
observat că în zona rurală, în ultimii ani, predomină familiile dezbinate datorită faptului că foarte 
mulți dintre locuitorii comunei în care locuiesc, pleacă în străinătate pentru a-și găsi un loc de 
muncă și a-și rezolva problemele financiare. Copiii care provin din aceste familii sunt lăsați în grija 
rudelor sau a altor cunoștințe fiind privați în acest mod, de creșterea într-un mediu familial normal, 
de prezența și afecțiunea părinților. Copiii lipsesc frecvent de la școală iar rezultatele lor școlare 
sunt slabe. 

Așadar una dintre principalele cauze ale abandonului școlar o reprezintă situația socio-
economică a familiilor elevilor. Datorită dificultăților materiale, părinții nu pot asigura, de cele mai 
multe ori, îmbrăcămintea copiilor iar în familiile numeroase frații mai mari nu sunt lăsați să meargă 
la școală pentru a avea grijă de frații mai mici, în timp ce părinții muncesc ca zilieri. 

O altă cauză a abandonului școlar o reprezintă modelul educațional oferit de părinți. În general 
părinții elevilor care abandonează școala nu au nici măcar studii medii, uneori au doar patru clase 
sau sunt analfabeți. Lipsa de interes pentru școală în rândul acestor familii este dată de faptul că 
părinții pleacă în străinătate, își găsesc un loc de muncă chiar și fără studii, iar cu banii pe care îi 
obțin pot duce o viață mai bună datorită diferențelor de nivel de trai. Ei trag concluzia că studiile nu 
sunt neapărat necesare pentru un trai decent și nu oferă garanția obținerii unui loc de muncă,  iar 
copiii lor le urmează exemplul abandonând școala. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în ceea ce privește abandonul școlar. Mulți copiii 
abandonează școala pentru că provin din familii cu părinți alcoolici sau divorțați. În aceste situații 
climatul familial devine conflictual și imoral, iar părinții nu mai pot fi un model educativ pozitiv. 

O scădere a frecvenței școlare se înregistrează și în rândul elevilor cu cerințe educaționale 
speciale. Pregătirea deficitară a profesorilor în modalitățile de lucru cu elevii care au dizabilități este 
cauza principală a acestui fenomen. 

Modalitățile prin care putem preveni abandonul școlar derivă din aceste cauze. La nivelul 
instituțiilor școlare se pot realiza activități școlare și extrașcolare atractive, la care să participe și 
părinții elevilor, pentru conștientizarea importanței pe care o are educația în viața oamenilor. 

Rolul cadrului didactic este foarte important în conștientizarea elevilor și părinților asupra 
necesității educației pe tot parcusul vieții. Este necesar ca în școli să existe cadre didactice bine 
pregătite, capabile să facă actul educațional atractiv și eficient.  

O importanță deosebită în acest sens o reprezintă participarea cadrelor didactice la cursuri de 
perfecționare pentru a-și însuși modalități eficiente de lucru cu copiii care au cerințe educaționale 
speciale, dar și pentru a face lecțiile mai atractive și a crește interesul elevilor pentru orele de curs. 

O altă modalitate de prevenire a abandonului școlar este implicarea  școlilor în proiecte 
europene.  

Anul acesta am participat la un curs de perfecționare organizat de Casa Corpului Didactic din 
Brașov în parteneriat cu Erasmus+, în cadrul căruia am implementat un proiect european pentru 
perfecționarea cadrelor didactice din școala în care îmi desfășor activitatea.  

Proiectul are ca scop eficientizarea activităților instructiv-educative prin dezvoltarea 
competențelor cadrelor didactice în abordarea nevoilor elevilor ce provin din familii defavorizate. 
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În cadrul acestui proiect șase cadre didactice din școală vor participa la cursuri de perfecționare în 
străinătate urmând ca prin aceasta să crească numărul de profesori competenți, cu abilități de 
comunicare și colaborare și implicit, să crească interesul elevilor pentru activitățile instructiv-
educative desfășurate în școală. 

Parteneriatele între școală și familiile elevilor sunt deasemenea eficiente în prevenirea 
abandonului școlar. Este necesară o cunoaștere amănunțită a fiecărui caz de abandon școlar și 
găsirea unor modalități personalizate pentru fiecare caz în parte. 

Educația fiecărui individ are un impact major asupra dezvoltării societății noastre. De aceea, o 
importanță majoră o are asigurarea șanselor egale la o educație de calitate pentru fiecare persoană. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar CHIRMOȘ ALEXANDRA 
Liceul Teologic Ortodox ,,Sfântul Constantin Brâncoveanu’’ - Făgăraș 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.       

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. De asemenea se are în 
vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul 
colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor comportamentale în 
relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru identificarea anturajului 
elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

Nu se vorbeşte de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate 
prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de combatere a 
abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din abandonarea în care 
se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

Un element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul din care fiecare face parte fiecare, 
poate avea un loc, un rol şi o valoare. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi 
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este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună 
prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în 
sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de responsabilitatea şi implicarea 
tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 
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Cauzele abandonului şcolar 

 

Prof. inv. primar si prescolar: Chis Bogdan Gheorghe                                       
Scoala Gimnaziala Sauca 

 

Potrivit literaturii de specialitate, sărăcia este principala cauză directă şi indirectă a abandonului 
şcolar. De regulă, costurile legate de educarea copiilor (rechizitele şcolare, îmbrăcămintea etc.) sunt 
foarte greu de suportat de familiile nevoiaşe. Acest fapt îi împinge pe unii elevi să renunţe la şcoală 
înainte de finalizarea unui ciclu de 16 învăţământ sau înainte de a obţine o calificare sau o 
specializare. Ei renunţă timpuriu la şcoală şi intră pe piaţa muncii pentru a aduce venituri 
suplimentare familiei. Nu în puţine cazuri, copiii sunt trimişi de către părinţi să muncească şi să 
contribuie la veniturile familiei.  

Corelată cu sărăcia, starea de sănătate precară (malformaţii corporale sau defecte senzoriale, 
inclusiv handicapul fizic) este un alt motiv pentru care unii elevi ajung să abandoneze şcoala. 
Aceste probleme de sănătate dau naştere unor complexe de inferioritate şi în cazul în care acest 
copil nu este susţinut afectiv de către cei din jur, el va deveni tot mai suspicios şi timorat în situaţiile 
şcolare evitând pe cât posibil acţiuni de grup. Un alt factor care se asociază cu abandonul şcolar este 
dezorganizarea familiei.  

Familiile dezorganizate intră într-un cerc vicios din care nu reuşesc să iasă fară un ajutor 
specializat. Membrii familiei trăiesc într-o stare de sărăcie acută şi sunt adesea victime ale 
alcoolismului şi violenţei domestice, factori care preced abandonul şcolar. Modelul educaţional 
oferit de părinţi este un alt determinant al abandonului şcolar. Cel mai adesea, elevii care ajung să 
renunţe la educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. De regulă, aceşti 
părinţi nu se implică în educaţia copiilor şi nici nu sunt conştienţi de riscul la care se expun elevii 
care părăsesc timpuriu şcoala. Modelul educaţional oferit de fraţi este şi mai influent. Familiile unde 
există fraţi mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie tind să reproducă modelul şi în ceea ce 
priveşte fraţii mai mici.  

Apariţia unui copil este, de asemenea, un puternic determinant al renunţării la educaţie, fiind 
prin caracteristici mai degrabă un atribut al comunităţii decât un act individual. Dincolo de 
provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete care ajung în situaţia de a deveni mame 
găsesc de regulă exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc şi în care este adesea 
plasată şcoala.  

Distanţa foarte mare până la unitatea de învăţământ este, de asemenea, o cauză a părăsirii 
timpurii a şcolii, în special pentru 17 elevii din mediul rural unde infrastructura slab dezvoltată şi 
facilităţile de transport limitate îngreunează accesul la şcoală. Lipsa motivaţiei pentru şcoală a 
elevilor, datorată toleranţei scăzute la efort intelectual, constituie o altă cauză a abandonului şcolar. 
Prin urmare, şcoala a ajuns să fie abandonată pentru că nu mai este percepută ca valoare în sine.  

Aceasta se corelează şi cu atitudinea indiferentă, neglijentă sau ostilă a unor părinţi faţă de actul 
educaţional şi faţă de evoluţia propriilor copii. De asemenea, migraţia circulatorie nu pare a fi un 
factor de risc în sine, dar există probleme importante de reintegrare a copiilor de migranţi care 
părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari.  

Specialiştii în psihologie susţin că abandonul şcolar este cauzat şi de factori de natură 
psihologică cum sunt starea psihologică a elevului şi reacţia acestuia la apariţia insuccesului şcolar 
şi a conflictelor cu autorităţile şcolare. În astfel de situaţii, elevii care nu au resursele intelectuale 
necesare pentru a se mobiliza în vederea depăşirii dificultăţilor vor căuta să-şi satisfacă nevoia de 
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valorizare personală în afara şcolii, părăsind şcoala într-un final. Apariţia cazurilor de abandon 
şcolar se datorează şi unor factori culturali care imprimă copiilor comportamente aflate în 
incongruenţă cu obiectivele şcolare. Printre aceştia se numără norma informală a non-continuării 
educaţiei după clasa a VIII-a. În anumite comunităţi din mediul rural, doar o mică parte dintre elevii 
care au absolvit clasa a VIII-a se înscriu în clasa a IX-a, restul rămânând în sat pentru a duce tradiţia 
mai departe.  

Abandonul şcolar are o etapă premergătoare. Specialiştii în domeniu sunt de părere că 
precursorii abandonului şcolar sunt absenteismul şi repetenţia; de aceea, elevii care se află într-una 
din cele două situaţii ar trebui luaţi într-o evidenţă specială şi observaţi mai îndeaproape. 

Forme ale abandonului şcolar 

Părăsirea temporară, pentru o perioadă mai lungă de timp, de ordinul lunilor, de către elevii 
înscrişi la şcoală, ceea ce duce la nefinalizarea studiilor corespunzătoare unui semestru sau an 
şcolar, fără ca anul şcolar următor aceştia să mai revină;  

Plecarea în străinătate cu părinţii, care îşi caută acolo un loc de muncă, fără forme legale de 
transfer, după care nu mai sunt înscrişi la şcoală în ţara de destinaţie; 

Părăsirea definitivă a şcolii, ca urmare a retragerii acestora de către părinţi, pe motive medicale; 

Părăsirea definitivă a şcolii, din cauza refuzului părinţilor de a-i mai trimite la şcoală, din 
diferite motive; 

Abandonarea şcolii, ca urmare a exmatriculării acestora, fără drept de reînscriere, din cauza 
săvârşirii, în mediul şcolar, a unor abateri disciplinare extrem de grave;  

Retragerea de la şcoală, ca urmare a depăşirii vârstei corespunzătoare clasei în care se află cu 
mai mult de trei ani, din cauza repetenţiei; 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. Chișamera Gheorghe Miron Aurel-Director 
Școala Gimnazială Negreni 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră 
şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze:  

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
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copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

EDUCATOARE CHIȘAMERA CRISTINA RALUCA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LIHULEȘTI 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială.        

Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la 
care legea tratează oamenii ca adulţi. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
    Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
    Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă 
şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de ucenici 
sau profesionale". De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici (unele 
clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
    În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv 
în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului 
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cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  
     Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale 
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Cauze ale abandonului școlar în mediul rural 

 
 

Prof. Cilibiu Maria 
Școala Gimnazială Sîmbotin, com. Schela, jud. Gorj 

 
 
Abandonul școlar este un fenomen negativ al sistemului românesc de învățământ, cu care unele 

școli se confruntă frecvent.  
Fenomenul este greu de eliminat în anumite comunități, cum sunt cele de rromi, pentru că 

intervin anumite cutume și obiceiuri ce reprezintă o barieră între interesul educațional și cel 
comunitar. 

În limbajul de specialitate, se folosesc doi termeni distinși: părăsirea timpurie a școlii și 
abandonul școlar. Primul este definit ca renunțarea la toate formele de educație și formare 
profesională, iar abandonul este întreruperea unui curs în desfășurare. 

În sistemul de învățământ preuniversitar românesc utilizăm abandonul școlar, dar de fapt  
majoritatea elevilor renunță la orice formă de educație și formare, devenind incapabili să se 
adapteze în societate. 

Un caz de abandon creează un lanț întreg de probleme: este în sine una individuală și devine 
apoi o problemă pentru societate și pentru școala în cauză. Numărul elevilor se reduce, atrăgând 
după sine comasări de clase și restrângeri de catedră pentru profesori. Din acest motiv, pentru 
unitățile de învățământ cu efective mici de elevi abandonul școlar devine problema principală. 
Soluționarea ei este foarte complexă în același timp, întrucât sunt foarte mulți factori de care 
depinde revenirea elevului asupra deciziei. Deseori familia este cea care ia această hotărâre, dar 
există cazuri când elevul în cauză stabilește efectiv întreruperea frecventării școlii. 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali). De fapt,  părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze interne 
(psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de comportament 
etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economicofinanciară a familiei, lipsa 
îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la 
învăţătură). 

Contactul cu o serie de elevi care au stabilit că frecventarea școlii nu este prioritară mă 
determină să insist pe particularitatea cazurilor. 

Fiecare elev este unic, iar abandonul în sine devine unic prin cauzele care stau la baza acestuia. 
Astfel, plecarea de la școală a celor trei elevi pe care i-am întâlnit în sistem au trei cauze 

diferite: plecarea în străinătate cu familia, căsătoria/concubinajul, dorința de eliberare și munca 
fizică. 

În prima situație, o vreme școala nu a fost înștiințată despre situația elevului. După o serie de 
etape de procedură, familia a înaintat o adresă prin care aducea la cunoștință direcțiunii retragerea 
de la școală în vederea stabilirii în alt stat. Întrucât nu a fost solicitată situația la învățătură și nici 
foaia matricolă, s-a ajuns la concluzia că elevul nu frecventează cursuri acolo. 

În al doilea caz, o elevă de clasa a VIII-a, de etnie rromă s-a căsătorit cu acordul familiei. La 
nivelul comunității etnia rromă nu este dominantă. Școala a încercat să comunice cu cele două 
familii în cauză, dar promisiunile de a se prezenta la cursuri nu s-au respectat. 

Al treilea caz reprezintă un elev din aceeași familie, frate cu eleva căsătorită. De această dată 
vorbim de un elev cu probleme de adaptare, de comportament, dar și de unele preferințe manifestate 
la începutul perioadei când a căpătat absențe. Lipsea doar în anumite zile, prefera orele de 
tehnologie (curățarea curții școlii în sezonul de primăvară). Acesta este un elev care preferă 
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activitățile practice și efortul. A dat întotdeauna dovadă de capacitatea de responsabilitate și de 
încredere până la schimbările survenitate în familie după căsătoria surorii. Abandonul lui este 
efectul lipsei de autoritate din partea unei persoane abilitate în familie. 

În concluzie, abandonul școlar este un fenomen negativ pentru întreaga societate și devine o 
problemă atât individuală, cât și instituțioanlă, fiind particularizată pentru fiecare elev în parte. 
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ABSENTEISMUL ȘCOLAR,  

UN FENOMEN NOCIV PENTRU SOCIETATE 
 
 

PROF. CINCĂ NADIA 
 
 

Absenteismul școlar este un fenomen social frecvent atât în mediul urban, cât și în cel rural. 
Factorul principal care influențează acest fenomen îngrijorător de frecvent în ultimii ani este 
factorul economic. Numarul elevilor care lipsesc zile întregi de la școală este în creștere în aproape 
toate țările. Pentru început trebuie să facem diferență între absenteism și chiul. În primul caz, elevul 
nu lipsește de la o ora anume, ci pleacă de acasă, dar își petrece timpul în alte locuri. 

Un caz aparte este reprezentat de situația în care elevii lipsesc de la cursuri cu acordul părinților. 
Acesta este destul de frecvent în comunitățile de rromi. Copiii lipsesc de la cursuri iar părinții oferă 
explicații destul de puerile. 

În mediul urban, inițial, elevul lipsește de cateva ori o zi întreagă de la școală, căutând activități 
mai plăcute: merge prin cafenele, baruri, săli de Internet, magazine, parcuri. De multe ori, el se 
integrează într-un grup de elevi care lipsesc și ei de la școală, ceea ce face ca absenteismul să 
devină din ce în ce mai frecvent. Dacă în cazul copiilor de varstă medie care absentează cu acordul 
părinților urmările sunt destul de nocive pentru propria persoană, alta este situația în cazul 
adolescenților.  

Principalul risc implicat de acest comportament îl reprezintă activitățile pe care le face 
adolescentul în cadrul grupului: consum de alcool, tutun, chiar droguri. Există o legatură directă 
între elevii care absentează frecvent zile întregi de la școală și cei care adoptă diverse activități 
delincvente, care pot fi mai plăcute sau profitabile: consum și trafic de alcool, droguri, furt, 
prostituție. 

Elevii care absentează de la ore cu acordul părinților ajung  la abandon școlar de la vârste 
fragede. De aceea, nu este de mirare că, deși ne aflăm în secolul al XXI-lea, un fenomen des întâlnit 
în România este analfabetismul. Un studiu PISA realizat în 2015 plasează România pe penultima 
poziție între cele 28 de state ale UE, la indicatorul de performanță în citire, 38,7% din persoanele cu 
vârsta de 15 ani se situează sub nivelul 2. Aceeași situație se înregistrează și la performanțele în 
matematică. 

Astfel, absenteismul afectează incontestabil întregul viitor al elevului, intratea sa într-o instituție 
de învățământ superior fiind compromisă, dar și intrarea pe piața muncii. 

Absenteismul școlar este depistat de obicei după ce s-a ajuns la o frecvență riscantă. Parinții nu 
au idee că adolescenții nu merg la școală, căci îi văd plecând dimineața cu ghiozdanul și întorcându-
se acasă la ora normală. Profesorii înțeleg ce se întâmplă târziu, căci elevul oferă de obicei motive 
plauzibile, chiar note falsificate care ar veni de la părinți sau adeverințe medicale contrafăcute. 
Atunci când este în sfârșit depistat absenteismul școlar, părinții sunt tentați să creadă că totul va fi 
bine: la urma urmei, cine nu a chiulit vreodată în viața lui? Ei însa ignoră adevărata semnificație a 
acestui comportament: elevul care absentează zile întregi nu este ca cel care chiulește la câteva ore, 
el a renunțat la viața școlară, absenteismul său este un protest, o revoltă și arată o indiferenșă sau o 
ură intensă față de instituția școlară. 

S-au făcut legături directe între absenteismul școlar și comportamente infracționale și deviante. 
Părinții nu ar trebui să privească cu detașare acest comportament și să ia măsuri. De asemenea, este 
de preferat ca atitudinea cadrelor didactice să fie una implicată iar părinții să simtă sprijinul în 
rezolvarea acestei probleme. Un sprijin în plus ar fi cel asigurat de Asistența socială care ar trebui 
să-i sprijine pe părinți, dar și pe cadrele didactice implicate. Nu în ultimul rând, poate organele 
legislative ale statului  ar trebui să se implice activ prin crearea și promulgarea unor legi care să 
sprijine activ persoanele implicate.   
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Abandonul  şcolar. Cauze 

 

Prof. Ciobanu Larisa 
 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 
şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală , găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Privitor la această temă  Abandonul şcolar - cauze, consider că este o temă foarte abordată în 
mediul şcolar . Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este participarea tuturor copiilor 
la programul educativ fiecare după posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt 
diferite, la fel şi gradul lor de adaptare şi percepere dar în mediu şcolar fiecare are un statut, un rol, 
o valoare fapt ce îl determină  să continue şi să îndrăgească  acest mediu. Trebuie plecat de la 
premisa că fiecare copil are o valoare, este unic şi că fiecare copil poate învăţa dar pentru asta 
cadrul didactic trebuie să cunoască aptitudinile şi nevoile fiecarui copil integrat în sistemul de 
educaţie si nu numai atât, să îl cunoască, să îi cunoască trăirile. 
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Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 

 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).     

  Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta. 
  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 

elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 

În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 
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ABANDONUL  ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. Ciocan Valentina-Vali 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți 
 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 

şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. Climatul familial 
conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a 
părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte 
care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ fiecare după posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi , capacităţile lor sunt diferite, la fel şi 
gradul lor de adaptare şi percepere dar în mediu şcolar fiecare are un statut, un rol , o valoare fapt ce 
îl determină  să continue şi să îndrăgească  acest mediu. Trebuie plecat de la premisa că fiecare 
copil are o valoare, este unic şi că fiecare copil poate învăţa dar pentru asta cadrul didactic trebuie 
să cunoască aptitudinile şi nevoile fiecarui copil integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să 
îl cunoască, să îi cunoască trăirile. 

Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 

 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).     

  Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta. 
  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 

elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 
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  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 

În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 

 
 Bibliografie:  
 
 Botnariuc, P. & Ţibu, S. Portofoliul pentru  educaţie  permanentă, Bucureşti: Ed. Afir, 2010 
 Cursuri de formare: Educaţi aşa - Educaţie parental 
 Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi  singuri acasă ca urmare a 

plecării părinţilor la muncă în străinătate Editura ,, Terra Noastră”  Iaşi. 
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Abandonul școlar – problemă stringentă a societății românești 

 
 

Profesor pentru învățământ primar 
Ciocănescu Carmen Isabela 

 
 
 
Încă din primele clipe de viață copilul este supus unor continue transformari privind educația 

lui. Familia este nucleul în mijlocul căruia copilul crește, se dezvoltă , dar se și educă, iar apoi 
școala vine să completeze, să aprofundeze și să consolideze cunoștințele asimilate în cei „ șapte ani 
de acasa”. Acești primi factori au un rol mai mult decat important în ceea ce privește adolescentul 
de mâine, adultul de poimâine. 

O problemă dintre cele mai grave cu care se confruntă sistemul de învăţământ românesc este 
abandonul şcolar. 

Dacă până în 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. 

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea 
unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea 
anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, 
pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 
influenţa negativă a acestuia. 

Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri.  

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți.  

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale.  

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele.  

Societatea ar trebui să aibă în vedere aceste cauze care ar putea fi eliminate prin orientarea 
fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de 
instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi 
asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoală, prin asigurarea 
existenței consilierilor școlari în fiecare unitate de învățământ precum si a psihologului școlar. O 
bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate 
constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor 
de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial delictogen ş.a.d.m., 
care-l pot acuza.  
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Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 
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EDUCAȚIA - DE LA DREPT LA REALITATE 

 

Prof. Adina-Ionela CIOLOȘ 
Școala Gimnazială Nr. 1 Roșia 

 
„Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață. ” (Seneca) 

Pornind de la acest citat ne punem următoarele întrebări: „Cine nu frecventează școala, unde va 
învăța? Cine îl va îndruma? Cum va putea fi pregătit pentru viață?” 

Conform statisticilor, în sistemul educațional românesc, s-au înregistrat mici progrese în ultimii 
ani în ceea ce privește scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie a școlii. S-a 
îmbunătățit accesul la servicii de îngrijire și educație timpurie, a crescut numărul de copii cu 
dizabilități sau cerințe educaționale speciale integrați în școlile de masă, se încurajează învățământul 
tehnic și profesional, inclusiv cel dual prin suplimentarea numărului de clase la nivelul instituțiilor. 
Totuși, țara noastră, este departe de realizarea unei educații incluzive de calitate pentru toți copiii. 

Pentru a sensibiliza și informa elevii am desfășurat la nivelul clasei a VIII-a A de la Școala 
Gimnazială Nr. 1 Roșia, județul Bihor, în data de  16.05.2019 o activitate intitulată: „De la drept la 
realitate” - activitate în cadrul Campaniei Globale pentru Educație „Educație publică incluzivă, de 
calitate și gratuită – de la drept la realitate” coordonată de Organizația Salvați Copiii, având printre 
parteneri și Ministerul Educației Naționale. 

În prima parte a activității, elevii au fost informați că obiectivul acestei lecții constă în 
prezentarea și discutarea unor aspecte importante ale educației, ca drept de care trebuie să se bucure 
fiecare copil. Li s-a precizat că această activitate are loc în cadrul Campaniei Globale pentru 
Educație –o inițiativă susținută în peste 90 de țări de numeroase persoane, instituții și organizații 
preocupate de importanța educației.  

S-a subliniat importanța  dreptului la educație, explicându-le elevilor că, în cadrul Adunării 
Generale a ONU, toate statele lumii, inclusiv România, au inclus accesul universal la o educație de 
calitate printre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă – o listă de 17 priorități pe care comunitatea 
internațională a promis să le atingă până în anul 2030. Pentru a nu rămâne doar promisiuni generale, 
fiecare dintre obiective are ținte specifice care să ghideze statele în procesul de punere în practică.  

Elevilor li s-a explicat că, în prezent, atât în lume, cât și în România, sunt numeroși copii care 
nu merg la școală din diferite cauze cum ar fi sărăcia, deficiențe fizice sau psihice, iar autoritățile 
trebuie să ia urgent măsuri pentru a-și îndeplini promisiunea de a asigura fiecărui copil și tânăr 
dreptul la o educație de calitate, asigurarea gratuității educației, atât pentru nivelul primar, cât și 
pentru cel gimnazial și liceal sau profesional, accesul egal la educație tehnică, vocațională și 
universitară, incluzivă, nediscriminatorie, însușirea de către toate persoanele a competențelor de 
bază, precum alfabetizarea și aritmetica. 

S-a subliniat faptul că România nu asigură încă o finanțare suficientă a școlilor în ceea ce 
privește utilitățile: iluminat, încălzire, apă, curățenie dar nici cele necesare desfășurării procesului 
instructiv-educativ cum ar fi consumabilele, materialele didactice, manualele școlare, programele 
extra școlare. În grafic, suma de 355 lei reprezintă suma standard alocată de la bugetul de stat, 
pentru fiecare elev, în anul 2018, în cadrul costului standard per elev. Drept urmare, familiile 
elevilor trebuie să acopere din bugetul propriu unele cheltuieli necesare pentru educația copiilor 
respectiv: rechizite, manuale, culegeri, în unele unități școlare transportul, uniformele școlare, 
programele de tip ”Școala după școală”. Cadrele didactice compensează aceste lipsuri prin 
achiziționarea și confecționarea materialelor didactice auxiliare. În grafic, suma de 3093 lei 
reprezintă costul mediu suportat anual de o familie pentru participarea la educație, potrivit cercetării 
Salvați Copiii România ”Costurile educației gratuite – de ce învățământul gratuit costă”, publicată 
în anul 2018. 

Există un risc crescut la care sunt expuși copiii din familiile defavorizate, care nu pot face față 
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acestor cheltuieli iar rolul Ministerului Educației Naționale și al Guvernului României este de a 
aloca suficienți bani  pentru a acoperi toate aceste costuri pentru a-i ajuta să nu abandoneze școala. 

Datele europene indică faptul că opt din zece copii sunt înscriși oficial la grădiniță în țara 
noastră și mulți dintre copiii înscriși nu frecventează efectiv educația preșcolară. Cauzele care 
determină aceste familii să nu își ducă copiii la grădiniță sunt de natură materială, distanța mare 
până la grădiniță, lipsa bazei materiale și a siguranței copiilor datorate clădirilor vechi și insalubre, 
fără grupuri sanitare corespunzătoare sau chiar lipsa cadrelor didactice calificate. Acești copii încep 
școala fără să fi dobândit abilitățile necesare și riscă să se confrunte cu abandonul sau insuccesul 
școlar. Datele privind participarea efectivă provin  de la Eurostat. În unele familii copiii muncesc 
pentru a suplini veniturile iar educația nu mai constituie o prioritate. 

Au avut loc discuții interactive între doamna profesoară și elevi, elevi și elevi. 
Elevii au fost rugați și încurajați să se implice activ și, pornind de la cele aflate și discutate în 

cadrul activităților, să adreseze un mesaj autorităților române, prin care să le solicite luarea 
măsurilor necesare pentru ca ei, colegii și prietenii lor cât și fiecare copil din România să se poată 
bucura cu adevărat de accesul la o educație publică incluzivă, de calitate și gratuită, să se diminueze 
rata abandonului școlar. 

Elevii au realizat desene și scrisori tematice reprezentând mesaje adresate autorităților naționale 
care au fost afișate pe un panou temporar pe holul școlii. 

Prin această activitate practică elevii și-au însușit noi cunoștințe legate de educație și importanța 
accesului tuturor elevilor la o educație incluzivă, de calitate și reducerea abandonului școlar. 
Aceștia și-au dezvoltat creativitatea și abilitatea cognitivă cât și spiritul civic. 

 

Bibliografie: 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Ciorăscu Mihaela, 
Şcoala Gimnazială Nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Mehedinti 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

  
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 
elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
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existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul scolar 

 

Ciovica Ana-Maria 

 

Abandonul solar reprezinta conduita de evaziune definitiva ce consta in incetarea frecventarii 
scolii, parasirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, inaintea obtinerii unei 
calificari sau pregatiri profesionale complete sau inaintea incheierii actului de studii inceput. Elevii 
care abandoneaza scoala sunt cei care s-au facut remarcati pentru absenteeism si alte dificultati de 
comportament, pentru care au fost sanctionati in repetate randuri in scoala. Acest abandon este cu 
atat mai grav cu cat are loc la nivelul formelor terminale de invatamant, caci pana a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoane respectiva destule resurse.  

Chiar si cel in cauza a fost nevoit sa depuna anumite eforturi. Abandonul solar esteo forma 
grava cu care se confrunta societatea contemporana; scoala a ajuns sa fie abandonata, inainte de 
toate, pentru ca in ziua de azi nu conteaza in ierarhii, nu e perceputa ca valoare in sine ; atat copiii, 
cat si elevii nu mai considera  scoala un viitor.  

Efectele abandonului scolar demnstreaza ca acest tip de conduita este considerat deosebit de 
grav. Mai intai, cei care abandoneaza scoala nu au nici calificarea profesionala indispensabila 
integrarii socio-economice, nici formatia morala si civica necesara exercitarii rolului de parinte si 
celui de cetatean al unei comunitati. In al doilea rand, neavand o calificare, cei care abandoneaza 
scoala sunt viitorii someri si reprezinta, pe termen mediu si lung o sursa de dificultati sociale si de 
pierderi, care depasesc investitia ceruta de formare initiala.  

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor scolarear fi bine sa incercam s identificam  sis a 
studiem cateva cause: 

 Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, saracie si lipsa oportunitatilor 
de succes socio-profesional pentru absolventi. Lipsiti de motivatie, multi dintre elevii claselor 
gimnaziale renunta in primii ani de studiu ramanand sa dea o mana de ajutor in gospodariile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri. Lipsa interesului pentru scoala se explica prin presiunile de ordin 
economic, prin dezamagirile personale ale parintilor si prin lipsa de cultura a comunitatii care poate 
fi susceptibila  fata de institutiile formale. 

 Cultura de origine a elevilor – cercetarile din domeniul educational au relevat faptul ca 
mediul socoi-cultural de provenienta al elevilor este una dintre cele mai importante variabile in 
reusita sau esecul scolar si profesional al elevilor. Este foarte importanta atitudinea familiei in 
raport cu scoala. Exista si cazuri in care parintii incurajeaza s incalce normele valorilor scolare prin 
atitudinea lor fata de scoala.  

 Climatul familial are un rol hotarator in cauzele abandonului scolar. Astfel, organizarea 
vietii de familie, consecinta a divortului, climatul familial conflictual si immoral, excesiv de 
permisiv, divergenta metodelor educative si lipsa de autoritate a parintilor, atitudinea rece, 
indiferenta sau, dimpotriva, tiranica a acestora sunt cateva aspect care conduc spre abandonul 
scolar.  

 Factori de natura sociala si economica cum ar fi: crize politice, economice, sociale si 
morale, prabusirea sistemului de protectie sociala, confuzia sau absenta unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, indepartarea lor de mediul educational si, in final, 
abandn scolar.  
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 Anturajul de proasta calitate debusoleaza elevii cu un psihic labil datorat unor carente din 
copilarie. Anturajul reprezinta un factor negativ in viata elevului ; el poate sa-l determine pe elev sa 
fumeze, s consume bauturi alcoolice, sa consume droguri, sa fure sau chiar sa chiuleasca de la 
scoala.  

La noi in tara abandonul scolar reprezinta un motiv de ingrijorare si pentru aceasta scoala 
trebuie sa aiba o relatie foarte stransa cu membrii familiei.  
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Abandonul școlar - o problemă persistentă 

 

Profesor: Ciubotaru-Botezatu Ana                                                        
Școala Gimnazială Poiana, Structura Feredeni 

  

Abandonul şcolar constituie o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât elevii, cât si părinții nu mai consideră şcoala un viitor. 
Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi.  

Repetenția, ca formă a eșecului școlar generalizat, și abandonul școlar sunt corelate. Relația 
dintre repetenție și procesul de dezangajare, finalizat în abandonul școlar, depinde de contextul 
școlar particular. Repetenția poate contribui la dezangajare și la abandon prin faptul că elevii au 
vârste semnificativ mai mari în raport cu cele presupuse de clasa urmată și față de colegii lor. Unii 
elevi proveniți din familii sărace, care își asumă responsabilități tot mai mari în familie, se pot 
implica în căsătorii (fetele) sau în prestarea unor activități retribuite, fapt ce urgentează abandonul 
școlar. 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple: poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali). În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze 
interne (psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de 
comportament etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economico-financiară a familiei, 
lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la 
învăţătură). 

Determinarea economică a abandonului școlar este întâlnită la copiii care trăiesc în familii cu o 
situație financiară precară. Statutul economic, corelat cu abandonul școlar, este evaluat prin: gradul 
de instruire și educație al părinților, profesia părinților, venitul familiei și nivelul de viață al 
acesteia. Există elevi care trăiesc sentimente de frustrare legate de sărăcia lor, care se reflectă la 
școală în ținuta vestimentară sau în lipsa pachețelului de mâncare. Unii dintre acești elevi își vor 
defini prioritățile în viață în funcție de această stare de frustrare și vor abandona școala. 

Abandonul școlar este determinat și de cauze de ordin psihologic, referitoare la reacția fiecărui 
elev la apariția insuccesului școlar și a conflictelor cu autoritățile școlare. Etichetarea ca ,,elev slab” 
și deprivarea de status reduc stima de sine a elevilor și subminează încercarea lor de a-și construi o 
identitate socială pozitivă.  

Creșterea ratei abandonului școlar este influențată și de cauze de ordin pedagogic, care vizează 
calitatea vieții școlare, pertinența conținuturilor în raport cu trebuințele de învățare ale elevilor, 
relevanța metodelor și stilurilor didactice pentru stilurile cognitive ale elevilor, caracteristicile 
procedurilor de evaluare și ale orientării școlare și profesionale, deschiderea școlii față de 
problemele comunității, etc.  

În scopul prevenirii şi combaterii abandonului școlar se vor lua următoarele măsuri: 

1. Aplicarea chestionarului privind absenteismul (dacă situaţia o impune); 

2. Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au 
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contribuit la situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate); 

3. Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către 
diriginte a unor măsuri amelioratorii); 

4. Discutarea, în particular, a incidentului / situației cu elevul;  

5. Cooperarea cadrelor didactice cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la 
şcoală, legătura permanentă cu dirigintele. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Prof. Ciulacu Elena-Luminita 
 
 
Abandonul şcolar este, în fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din diferite 

motive, se îndepărtează de şcoală şi, în cele din urmă, o părăseşte.  Principalele cauze pentru 
producerea acestui fenomen se referă la factori externi şcolii (în principal nivelul socio-economic 
scăzut al familiei) sau la factori interni (lipsa de adecvare a ofertei şcolii la nevoile şi interesele 
elevilor din grupul ţintă). De asemenea, am văzut că la fel de importante şi cu impact asupra 
abandonului şcolar şi absenteismului sunt şi cerinţele educaţionale speciale sau alte caracteristici 
individuale ale elevilor, precum lipsa interesului faţă de şcoală sau dificultăţile de adaptare la 
mediul şcolar.  

Măsurile de intervenţie eficiente trebuie focalizate pe acest complex de cauze şi trebuie adaptate 
/ personalizate în funcţie de factorii de risc ce afectează fiecare elev în parte. Astfel, şcoala trebuie 
să încerce să suplinească – prin oferta sa (educaţională şi de sprijin în învăţare şi incluziune) – 
lipsurile cu care vine elevul din familie şi comunitate şi să elimine sau să minimalizeze efectele 
negative pe care o parte dintre aspectele legate de contextul socializării le pot avea asupra 
şcolarizării copilului. În consecinţă, este pragmatic ca elevii să fie monitorizaţi în ceea ce priveşte 
adaptarea încă de la începutul şcolarizării, astfel încât să se poată prevedea şi preveni eşecul lor 
şcolar.  

Rolul şcolii este acela de a identifica din timp acei elevi care, datorită unor anumite influenţe de 
factură economică, socială, culturală, medicală, riscă să ajungă la un moment dat în situaţia de a 
abandona şcoala. Abordarea personalizată a acestor copii vizează pe de o parte, reducerea 
impactului negativ al unor factori legaţi de socializarea primară în familie (lipsa de susţinere din 
partea părinţilor, implicarea în activităţile domestice în detrimentul implicării şcolare, lipsa 
condiţiilor necesare studiului în familie, lipsa unui minim bagaj cultural / lingvistic în cadrul 
familiei etc.), iar pe de altă parte, prevenirea sau diminuarea intervenţiilor negative ale unor factori 
legaţi de experienţa şcolarizării (adaptarea la orarul şcolar şi la solicitările curriculumului şcolar, 
incluziunea în colectiv etc.).  

În vederea identificării acestor elevi am conceput un instrument specific care permite un 
inventar al acestor factori de risc de natură individuală, familială şi şcolară cu care se poate 
confrunta un elev: Fişa copilului în situaţie majoră de risc de abandon şcolar. Acest instrument are 
un dublu rol: - de a identifica principalele dificultăţi cu care se confruntă elevul şi familia sa, 
dificultăţi care pot impieta asupra evoluţiei sale şcolare. Identificarea elevilor în situaţie de risc are 
rolul de a facilita realizarea unui profil al acestor elevi şi de a dezvolta măsuri focalizate. Această 
activitate trebuie realizată la începutul fiecărui an şcolar cu ajutorul cadrelor didactice din şcoală 
(învăţători / profesori diriginţi). Chiar dacă implică un efort suplimentar din partea şcolilor care se 
confruntă zilnic cu astfel de situaţii, considerăm că beneficiile centralizării informaţiilor cu privire 
la aceşti elevi sunt esenţiale şi au impact pe termen mediu şi lung pentru prevenirea abandonului 
şcolar. 

Pasii de urmat pentru prevenirea abandonului scolar sunt urmatorii: 
Identificarea inca de la inceputul anului scolar a elevilor cu risc de abandon scolar 
Intocmirea unei fise a copiilor in situatie majora de abandon scolar 
Culegerea şi sistematizarea informaţiilor în procesul de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia 

de risc şcolar 
Urmărirea evoluţiei fluxurilor de elevi din şcoală 
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Utilizarea datelor obţinute prin activităţile de monitorizare a absenteismului şi abandonului 
şcolar 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 
 

Prof. CIUMETI LENUȚA – DANIELA 
C.T. ,,GRIGORE COBĂLCESCU” MOINEȘTI 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă, încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 

indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei 
care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 
sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul 
formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana 
respectivă o grămadă de resurse. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
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încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
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neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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Abandonul școlar - Cauze și metode de prevenire 
 

Prof. Ciupe Raluca                                                                    
Lic. Tehn. Petru Maior Reghin 

 

Abandonul scolar este o problema grava, iar prognozele arata ca acest fenomen se va accentua 
din cauza crizei economice. In Romania, rata abandonului scolar a crescut cu o treime in ultimii 9 
ani. Obiectivul Uniunii Europene privind problema abandonului scolar este clar si ferm: o rata de 
abandon scolar in UE sub 10% pana in 2020. Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi 
vorba fie de inadaptarea elevului la activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni 
și/sau externi ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ, 
de mare impact,  ce poate avea un rezultat negativ asupra echilibrului emoțional al copilului 
determinându-l în mod indirect să abandoneze școala și să-și caute echilibrul în altă parte. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 

fără motivație școlară; 

cu dificultăți de învățare; 

are o mare rată a absenteismului; 

cu rezultate școlare slabe și/sau foarte slabe; 

are imagine de sine scăzută; 

este izolat față de colegi; 

îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 

îi este dificil să se adapteze la mediul școlar; 

prezintă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui 
control parental; 

cerințe educaționale speciale; 

stare de sănătate precară; 

manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 
vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 

provine din medii sociale sărace; 

lipsa unui model educațional din familie. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune; 
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asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 

crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu 
scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să 
le urmeze; 

schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la 
mediul înconjurător al copilului; 

atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

control parental direct și activ în viața copiilor; 

limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 

control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

activități extrașcolare desfășurate în școală (acțiuni de renovare/înfrumusețare /curire a scolii; 
concursuri sportive; acțiuni/concursuri de creație artistică; competiții de joc pe computer; etc.) 
desfășurate în școlile din comunități cu risc ridicat de abandon, precum și în liceele care atrag elevi 
din astfel de comunități. 

organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcție de cartierul de proveniență 

toate aceste acțiuni sau ansambluri de acțiuni trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a 
menține continuu elementul de atractivitate al școlii și a se constitui într-un factor de antrenare 
constantă a atenției elevilor în activități legate de spațiul școlar. 

motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice grupurilor de 
elevi care sunt mai performante în astfel de acțiuni. 

planificarea acțiunilor cu pricina poate fi realizată cu participarea elevilor (dar nu doar a acelor 
care NU prezintă risc de abandon) și a autorităților locale (acestea pot fi prezente în faze cheie ale 
acțiunilor, furnizând motivații pozitive atât elevilor cât și cadrelor didactice). 

utilizarea resurselor școlii pentru atragerea elevilor prin activități de timp liber. 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 

Bibliografie: 

Doll, J. J., Eslami, Z., & Walters, L. (2013). Understanding Why Students Drop Out of High School, 
According to Their Own Reports. SAGE Open, 3 
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Cauzele abandonului școlar 

 
 

Prof. înv. primar Ciutre Mioara 
Școala Gimnazială Nr. 3, Lupeni , Jud. Hunedoara 

 
 
 
ARGUMENT 
În ultimii ani se observă o accentuare a abandonului școlar, față de anii precedenți .Atitudinea 

copilului față de școală este diferită în funcție de vârsta și de mediul în care se dezvoltă acesta. 
Acest fenomen, are o determinare multicauzalã. Cauzele reale care duc la apariția sa pot fi de 

natură social –familială sau de natură pedagogic. 
CAUZE SOCIAL-FAMILIALE 
 dezorganizarea unor familii;  
 stãrile conflictuale dintre pãrinti, care genereazã o atmosferã nefavorabilã pentru copii; 
 indiferenta unor pãrinti fatã de situatia scolarã a copiilor ;  
 absenta unui regim rational de viatã si de muncã în familie;  
 lipsa de supraveghere din partea pãrintilor;  
 starea materialã precară;  
 conditii de trai nefavorabile;  
 lipsuri în dotarea elevului cu cele necesare pentru scoalã;  
 lipsa influentelor educative pozitive (în familie sau în anturajul copiilor)  
ROLUL FAMILIEI 
După cum este normal, familia joacă un rol important.Ea trebuie să îl susţină moral pe copil 

evitând timorări de genul: “Să vină odata şcoala să scap de tine” “Las că începe ea şcoala si vezi tu 
ce-o să păţeşti!”  

Acestea imprimă în mintea elevului teamă şi dezorientare.  
INFLUENŢA GRUPULUI SOCIAL 
Grupul social din care provine copilul îşi pune adesea amprenta pe comportamentul, gandirea şi 

profilul său moral. Grupul social pozitiv favorizează formarea reprezentărilor pozitive despre şcoală 
în timp ce unul negativ înfranează, creează frică, duce la fuga de şcoală.  

Iata de ce probabilitatea ca frecvenţa scolară neritmică să se manifeste este mai mare dacă din 
anturajul elevului fac parte persoane care au, sau au avut probleme cu şcoala. 

CAUZE SOCIAL –ECNOMICE cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

CAUZE PEDAGOGICE 
 insuficienta pregãtire profesionalã si psiho-pedagogicã a  unor cadre didactice,  precum si 

lipsa de perfectionare;  
 insuficienta folosire a metodelor activ-participative, care sã   stimuleze dezvoltarea 

capacitãtilor intelectuale ale elevilor 
 cunoasterea insuficientã a elevilor si de aici nerespectarea  particularitãtilor de vârstã si 

individuale ale acestora ;  
 lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru   stimularea interesului elevilor fatã de 

învãtãturã. 
Desigur ca numai profesorul, neajutat de familie nu poate rezolva toate problemele 

adolescentului,dar noi, cu tact şi măiestrie pedagogică, trebuie să le oferim modele şi dacă nu-i vom 
ridiculiza şi nu-i vom umili,dacă nu-i vom nedreptăţi, dacă vom reuşi să-i disciplinăm pe elevii 
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turbulenţi în loc să-i dăm afară de la ore, dacă nu le vom sancţiona prin notă abaterile disciplinare şi 
dacă vom folosi cat mai des încurajarea şi lauda poate că vom reuşi să creem o relaţie afectivă 
pozitivă care va determina o scădere a numărului de absenţe nemotivate din cataloagele şcolare. 

 
 
Bibliografie: 
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NECESITATEA PREVENIRII ABANDONULUI ȘCOLAR. 

LIMITE ALE PREVENȚIEI 
 
 

Prof. CÎMPEAN  CARMEN 
Școala Gimnazială ,,GEO BOGZA” Bălan 

 
 
Activitatea de prevenire este complexă, deoarece presupune intervenţii concrete care să ducă la 

reducerea cât mai mult a fenomenului de abandon şcolar, prin acţiuni menite să limiteze sau să 
înlăture unde este posibil cauzele abandonului şcolar. De aceea este nevoie ca să existe preocupări 
reale pentru prevenirea abandonului şcolar, atât din sfera politică, cât şi din partea societăţii civile. 
Astfel, prevenirea abandonului şcolar s-ar îmbunătăţii prin: 
 existenţa unor programe guvernamentale care să vizeze prevenirea abandonului şcolar. La noi, 
există preocupări în acest sens, dar este nevoie ca aceste programe să fie mereu îmbunătăţite, să se 
ţină cont de toţi factorii care pot determina abandonul şcolar şi în consecinţă programele să conţină 
măsuri concrete de limitarea acţiunii factorilor de risc. 
  existenţa unor programe iniţiate de ONG, care să urmărească reducerea sau chiar eradicarea 
fenomenului de abandon şcolar;   
 acţiuni eficiente ale organismelor locale care se ocupă cu prevenirea şi combaterea abandonului 
şcolar, precum şi cu ajutarea copilului aflat în situaţia de abandon şcolar;       
 promovarea şi încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar;         

Prevenirea fenomenului de abandon şcolar comportă anumite limite. Oricât de bine gândită şi de 
fundamentată ştiinţific ar fi, limitele ei apar datorită multitudinii de fenomene care condiţionează 
prin interacţiunea lor abandonul şcolar. Făcând analogia între abandonul şcolar şi predelincvenţă, 
eficacitatea acţiunii preventive este subminată de limite interne şi/sau limite  

Dintre limitele externe putem enumera: 
- abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de societate, deci el nu poate fi eliminat.  
- eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul şcolar este practic imposibilă. Măsurile 

de prevenire nu-şi pot propune decât intervenţii asupra factorilor responsabili de abandonul şcolar 
în vederea limitării acţiunii lor nocive;  

- deseori măsurile preventive nu sunt bine coordonate şi ele nu-şi ating scopul.  
Limitele interne se referă la:  
- scăderea eficacităţii acţiunilor preventive, datorită neimplicării în acţiunea preventivă a tuturor 

forţelor sociale interesate; 
- nu toţi actorii sociali reacţionează la metodele de prevenţie, mai ales datorită caracteristicilor 

de personalitate;  
- prevenţia nu poate depăşi anumite concepţii şi comportamente pe care societatea le 

construieşte prin promovarea anumitor valori şi practici sociale;  
- activităţile preventive fac apel la diverse tehnici, dar nu toate din cale utilizate sunt pertinente. 

Unele solicită costuri prea ridicate ceea ce le face greu aplicabile. externe.  
Evaluările calitative a persoanelor aflate în situaţia de abandon şcolar presupun parcurgerea 

următorilor paşi: 
 Diagnoza situaţiei - trebuie să fie corectă şi atent plasată în contextul factorilor determinanţi 

care au făcut posibilă evoluţia/ starea lucrurilor;  
 Depăşirea laturii sensibile, emoţionale, atunci când situaţia este pe cale să influenţe negativ 

procesul de educaţie dirijată şi controlată; 
 Examinarea să se bazeze pe rezultate, pe date concrete şi nu pe reprezentări sau imagini culese 

/ oferite de medii ostile, nefavorabile, rău voitoare sau subiective; 
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 Complementaritatea acţiunii agenţilor evaluatori interni şi externi ai situaţiilor existente ca 
obiective ale analizei;  

 Identificarea şi promovarea tipurilor de proiecte / programe educative care urmăresc 
prevenirea şi combaterea abandonului şcolar;  

 Evidenţierea progreselor în claritatea, coerenţa, relevanţa şi economicitatea obiectivelor 
orientate spre prevenirea şi combaterea abandonului şcolar 
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Despre abandon și multiplele lui ipostaze europene contemporane 

 

Prof. Cîmpeanu Paula,                                                                 
Colegiul Tehnic Energetic - București 

 

Motto: 

„Lumea este, poate, schița rudimentară a vreunui zeu copilăros, care a abandonat-o la jumătate, 
rușinat de execuția deficientă” (David Hume) 

Una dintre prioritățile Comisiei Europene în domeniul educației până în 2020 este reducarea 
abandonului școlar timpuriu la mai puțin de 10 %. Iată câteva demersuri întreprinse în acest sens.  

În iunie 2011, miniștrii educației au adoptat o recomandare privind politicile de reducere a 
abandonului școla timpuriu, care stabilesc un cadru pentru politici coerente, cuprinzătoare și bazate 
pe dovezi. Ei au convenit să colaboreze și să facă schimb de bune practici și cunoștințe privind 
modalități eficiente de abordare a părăsirii timpurii a școlii. 

Între 2011 și 2013, un grup de lucru privind abandonul școlar timpuriu a analizat exemple de 
bune practici în Europa și a schimbat experiențele privind reducerea părăsirii timpurii a 
școlii. Raportul final prezintă 12 mesaje-cheie pentru factorii de decizie politică și le transpune în 
instrumente practice printr-o listă de verificare a politicilor cuprinzătoare și o anexă cu exemple de 
practică din mai multe țări ale UE. 

În martie 2012, Comisia a organizat o conferință privind politicile de reducere a părăsirii 
timpurii a școlii. Un an mai târziu, au fost revizuite evoluțiile politice privind abandonul școlar 
timpuriu în opt țări din UE. 

Grupul de lucru privind politica în domeniul școlilor - 2014-2015-  a creat mesaje politice 
care identifică condițiile-cheie pentru implementarea unei abordări  pentru combaterea abandonului 
școlar timpuriu, precum și un set european online de instrumente pentru școli. 

În 2015, Consiliul a adoptat concluzii privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și promovarea 
succesului în școală. 

În 2016 șaptesprezece state membre au atins deja unul dintre obiectivele principale ale 
Strategiei Europa 2020, și anume reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii la sub 10 %. Alte 
două țări – Letonia (10,0 %) și Germania (10,3 %) – sunt foarte aproape de acest prag. Dintre cele 
11 țări care nu îndeplinesc încă obiectivul stabilit la nivelul UE, numai Italia și-a atins ținta 
națională de 16 %. Dintre statele membre care au rata mai mică de 10 %, cinci nu  

și-au atins încă obiectivele naționale, care sunt mai ambițioase: Finlanda, Țările de Jos, 
Republica Cehă, Slovacia și Polonia. 

    În ceea ce privește țara noastră, Comisia Europeană avertizează România, într-un raport 
publicat recent, că sistemul educațional rămâne unul insuficient adaptat nevoilor copiilor din 
grupele de risc și nevoilor pieței muncii. Raportul arată că 58% din școlile românești sunt 
supraaglomerate, iar autoritățile nu reușesc să se mobilizeze pentru a rezolva această problemă. Mai 
mult, nu sunt adresate nevoile copiilor vulnerabili social, astfel încât să scadă rata abandonului 
școlar timpuriu. 
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Comisia Europeană despre Educația din România la punctul 13 (Educație) din raport face 
următoarele afirmații: 

„Probleme legate de calitatea și incluzivitatea educației din România și sistemul de pregătire au 
un impact negativ asupra potențialului de creștere al țării. Cheltuielile din Educație au rămas printre 
cele mai mici din UE, în special la nivelul la care s-ar putea preveni abandonul școlar (care rămâne 
foarte mare) sau la care s-ar putea asigura oportunități egale și prevenirea inegalității mai târziu în 
viață. Implicarea în calitatea educației timpurii rămâne sub nivelul mediu UE, inclusiv din lipsa de 
spații (creșe și grădinițe). Lucrul acesta are implicații pe piața muncii în ceea ce privește 
participarea femeilor și dezvoltarea din timp a nivelului de calificare. De asemenea, modernizarea 
sistemului școlar și rezolvarea problemelor demografice sunt în urmă, 10% din școli fiind 
aglomerate și 58% fiind supraaglomerate. 

Dobândirea calificărilor digitale întâmpină și ea probleme mari. Capacitatea profesorilor de a 
folosi oabordare centrată pe învățare nu este suficient de dezvoltată. 

Diferențele dintre rural și urban continuă să existe la grupurile de persoane vulnerabile, cum ar 
fi cei din comunitățile rome, care au acces limitat la educație incluzivă și de calitate.” 

   

Recomandările Comisiei Europene pentru România, în ce privește Educația: 

 „Îmbunătățirea calității și incluzivității educației, în special pentru copiii romi și alte 
grupuri dezavantajate. 

 Îmbunătățirea nivelului de calificare, inclusiv în domeniul digital, în principal prin 
creșterea relevanței învățământului vocațional și a învățământului universitar pe piața muncii. 

 De asemenea, sistemul de ajutoare sociale trebuie să crească calitativ. România trebuie 
să asigure salariul minim pe economie bazat pe criterii obiective, completate de crearea de noi 
locuri de muncă și de competitivitate. 

 Îmbunătățirea accesului la sistemul de sănătate.” 
În România, deocamdată,  a propus un cadru Strategic al educației și formării profesionale care 

cuprinde 5 cinci strategii sectoriale: 

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii. 

 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015 – 2020. 

 Strategia de învățare pe tot parcursul vieții 2015 – 2020. 

 Strategia educației și formării profesionale din România în perioada 2016-2020. 

 Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2018-2023 - în curs de 
avizare interministerială. 

Concluzia ce se desprinde din cele prezentate mai sus este aceea că abandonul școlar este încă 
una dintre problemele nerezolvate ale României, iar anul 2020 este din ce în ce mai aproape, 
presându-ne.   

 
Bibliografie:  
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– ABANDONUL ȘCOLAR – 

CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. Cîrligeanu Margareta, 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 
 
Abandonul școlar este considerat una dintre formele eșecului școlar, alături de analfabetismul, 

absenteismul etc. și reprezintă o problemă acută a sistemului de învățământ. Se caracterizează prin 
părăsirea prematură a școlii înaintea încheierii anului de studii început și se asociază cu delincvența 
juvenilă, cu recurgerea la droguri și cu viața de familie dezorganizată. 

Abandonul școlar este o formă de manifestare a devianței școlare alături de copiat, fuga de la 
școală, absenteismul școlar, vandalismul școlar, violența în școală. Devianța școlară include 
totalitatea conduitelor care se abat de la normele și valorile ce reglementează rol-statusul de școlar, 
aceste norme și valori se regăsesc în regulamentele școlare și în cele de ordine interioară. 

După unii autori, abandonul școlar este privit ca o retragere conștientă a elevului din sistemul 
social școlar ca urmare a pierderii interesului sau motivației pentru învățare și a angajării în 
activități exterioare învățării sau ca urmare a lipsei de resurse economice pentru continuarea 
școlarizării.  

Filosofii și politicienii văd în devianța școlară expresia declinului moral al societății, în timp ce 
economiștii descoperă aici sursa unor însemnate pierderi.  

Cristina Neamțu definește abandonul școlar ca fiind conduita de evaziune definitivă ce constă în 
încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 
înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete.  

Legea învățământului nr. 84/1995, modificată și completată de Legea 268/2003 precizeaza în 
art. 2 că în România învățământul reprezintă o prioritate națională. La art. 6 se precizează că 
învățământul obligatoriu este de 10 clase, iar frecventarea obligatorie a învățământului de 10 clase, 
forma de zi încetează la vârsta de 18 ani. (art. 7). 

Tot în privința accesului la educație amintim un alt act normativ, și anume Legea 116/2002 
privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale. 

Planul Național Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale în România a aprobat prin 
Hotărârea de Guvern nr. 829/2002 și a stabilit în privința educației următoarele obiective: 

·  asigurarea   înscrierii   cvasitotale   a   copiilor  de   vârsta   școlară  în sistemul școlar;  
·  scăderea abandonului școlar în ciclul obligatoriu spre zero în următorii 5 ani;  
· relansarea învățământului post-obligatoriu, cu un accent special pe concepția învățământului  

tehnic și profesional; apropierea într-o perioadă de 10 ani de situație în care toți tinerii să fi parcurs 
un ciclu școlar finalizat cu o specialitate profesională; 

· reabilitarea sistemului școlar din mediul rural, asigurarea accesului la formarea continuă, 
creșterea funcției școlii de orientare școlară și profesională; promovarea egalității de șanse ca 
instrument esențial al diminuării polizărilor sociale;  

·  generalizarea participării  la  anul  de  pregătire  pentru  școala din sistemul preșcolar;  
· promovarea educației inclusiv pentru copiii cu handicap, creșterea capacității de a promova 

incluziunea socială, creșterea semnificației personale și profesionale a școlii. 
Datorită creșterii ratei de abandon școlar, Planul Național Anti-Sărăcie și Promovare a 

Incluziunii Sociale în România a elaborat pentru implementare un „Program de prevenire și 
combatere a abandonului școlar”. Populația țintă este constituită din copii de vârstă școlară (7-8 
ani), care nu au parcurs educație de bază sau sunt slabi educați, sunt marginalizați, sunt abuzați și 
lipsiți de protecție, au abandonat școala, provin din familii aflate în situații de risc (sărace, părinți 
bolnavi, consumatori de droguri, alcoolici, divorțați); aparțin unor grupuri etnice al căror acces la 
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educație este limitat.  
Cauzalitatea abandonului școlar e deosebit de complexă. Astfel, factorii implicați în școlarizarea 

copilului sunt variați, literatura de specialitate oferind o gamă variată de factori. Cei mai importanți 
sunt: factorii individuali, factorii familiali și cei școlari. 

În sfera factorilor determinanți ai abandonului școlar, un loc important îl deține inadaptarea 
școlară a elevului, urmată de stima de sine scăzută, motivația deficitară și deficiențe organice. 

În rândul factorilor familiali, familia este unul dintre microgrupurile esențiale din care copilul 
face parte și a cărui evoluție, în sens pozitiv sau negativ, influențează dezvoltarea celui din urmă, 
sub toate aspectele.  

În ceea ce privesc factorii școlari, putem aminti de relația profesor-elev, conflictele individuale 
în cadrul clasei de elevi, dar și climatul afectiv din școală. 

Pentru combaterea abandonului școlar se pot evidenția trei direcții de acțiune, și anume: 
1. Prevenirea – prin îmbunătățirea accesului egal la educație de înaltă calitate de la vârste 

fragede. Trebuie introduse măsuri menite să garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs. 
2. Intervenția – prin îndrumări și meditații pentru elevi, strângerea legăturilor cu părinții, atunci 

când apar semne cum ar fi absențele nemotivate și performanțele foarte slabe. 
3. Compensarea – elevilor care renunță la școală ar trebui sa li se ofere ulterior șansa de a obține 

calificările pe care nu le-au obținut prima dată. Școlile de tip „A doua șansă” trebuie să ofere cursuri 
pentru grupuri restrânse de elevi, precum și metode de predare mai personalizate și mai flexibile 
comparativ cu școlile obișnuite. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. Podar Claudia 
Școala Gimnazială Iernut 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care îl desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine deoarece elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului școlar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
- identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi; 
- implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
- creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară 
pe o perioadă foarte îndelungată. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține școala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
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loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le creează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Una dintre problemele grave cu care se confruntă azi şcoala românească în contextul 

socioeconomic naţional este creşterea constantă a absenteismului şi chiar a abandonului şcolar, 
pentru că societatea şi şcoala, ca parte a sa, nu pot oferi tuturor elevilor motivaţia necesară efortului 
susţinut pe care îl presupune şcolarizarea. 

Din punct de vedere educaţional, despre abandon şcolar se poate vorbi la orice vârstă şi în orice 
etapă de instruire. În oricare asemenea situaţie, abandonul şcolar crează premisele eşecului 
integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele individului de a se autorealiza în domenii 
de activitate legale. 

Rata abandonului şcolar este influenţată şi de calitatea educaţiei şi vieţii şcolare, şcolile 
segregate, şcolile publice vocaţionale, cele cu clase numeroase precum şi cele care se caracterizează 
printr-un mare accent pus pe supraveghere şi testare, fiind considerate şcoli cu cele mai înalte rate 
de abandon şcolar. 

Familia şi şcoala au fost şi vor rămâne primele medii educogene ale copilului. Referindu-se la 
cauzele care coduc la declanşarea fenomenului de abandon şcolar, Gheorghiţa Nistor afirma că ,,un 
rol hotărâtor în acest sens îl are climatul familial, astfel dezorganizarea vieţii de familie din cauza 
divorţului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergenţa metodelor 
educative şi lipsa de autoritate a părinţilor, atitudinea rece, indiferentă sau dimpotrivă, tiranică a 
acestora sunt alte aspecte ce conduc spre abandonul şcolar”(Nistor, 2012, p.256). 

Din punctul de vedere al autorului Valentin Blândul, există ,,o serie de factori care conduc la 
situaţia de abandon şcolar’’ (Blândul, 2010, p. 209): 

● factori academici: relaţia „alterată” profesor - elevi, calitatea slabă a programelor 
educaţionale, neimplicarea elevului în procesul instructiv educativ, absenteismul; 

● factori sociali: incapacitatea elevului de a-şi face prieteni, marginalizarea/izolarea socială, 
asocierea cu alţi prieteni cu comportamente indezirabile; 

● factori extracurriculari: insuficienta participare la activităţile organizate de şcoală (concursuri, 
cluburi, excursii, alte evenimente ); 

● factori ,,de perspectivă”: convingerea că valoarea diplomei/calificării obţinute în şcoală este 
irelevantă şi nerecompensată corespunzător. 

Dintre metodele posibile de intervenţie în rezolvarea diminuării abandonului şcolar cele mai 
eficiente ar fi: 

 implicarea părinţilor în activităţile şcolare ale elevului; 
 introducerea unor metode mai atractive şi mai interactive, care să îmbunătăţească metodele 

de predare;  
 crearea programului „After school” de care să poată beneficia elevii care nu au sprijin din 

partea părinţilor lor în efectuarea  temelor de casă şi petrecerea timpului liber cu aceştia;  
 implicarea elevului în cauză, în activităţile de grup, menite să le contureze o personalitate 

responsabilă şi independentă şi care să le stimuleze abilităţile sociale, cognitive şi emoţionale;  
 asigurarea materialelor didactice adecvate în şcoli; 
 realizarea meditaţiilor gratuite pentru elevii cu dificultăţi la materiile de bază; 
 implicarea cadrelor didactice în cursuri şi traininguri pentru îmbunătăţirea metodelor de 

predare – învăţare, precum şi a atitudinii faţă de elevi.  
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„Prin modalităţile pe care familia le oferă copiilor, prin înţelegerea manifestărilor acestora, prin 
implicarea privind lărgirea orizontului lor profesional, precum şi prin modelele pozitive de 
convieţuire socială oferite acestora se poate realiza alegerea drumului corect în viaţă a acestora” 
(Palaghia, Miftode, 2012, p. 45). „Există familii care devalorizează educaţia şcolară şi din această 
cauză  nu reacţionează la absenţele copiilor, pentru că părinţii înşişi nu au avut parte de rezultate de 
pe urma şcolarizării. Lipsa de preocupare a familiilor faţă de absenţele elevilor poate avea şi cauze 
precum bolile cronice, alcoolismul, chiar dependenţa de droguri. Unii părinţi sunt anxioşi, imaturi, 
şi din motive de cele mai multe ori imaginare îşi ţin copiii acasă, crezând că astfel îi protejează” 
(Albu, 2010, p.55).  

Familiile ar trebui să se implice în elaborarea unui program zilnic pentru teme, să citească  
împreună cu copiii, să permită folosirea televizorului cu înţelepciune, să păstreze legătura cu şcoala, 
apreciind efortul copiilor şi lăudându-i atunci când este cazul. 
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L’ABANDON SCOLAIRE: CAUSES, CONSEQUENCES, PREVENTION 

 

Prof. français langue étrangère, Alina Laura Clinciu,  

Collège National  «A. SAGUNA » Braşov 

 

L’abandon scolaire est un problème sans frontières qui affecte plusieurs sociétés et 
communautés dans le monde entier. Une meilleure compréhension des causes et des conséquences 
de ce phénomène peut nous aider à produire des idées et des solutions potentielles. Quelles sont les 
principales causes d’abandon scolaire ? Et quels en sont les effets? 

Plusieurs causes peuvent provoquer le décrochage scolaire. On retrouve des facteurs d’ordre 
personnel, scolaire, socio-économique et familial. 

En premier lieu, la démotivation semble un facteur considérablement important lorsque le jeune 
prend la décision de quitter les bancs de l’école. Lorsque l’étudiant fait face à des échecs scolaires 
répétés, il croit que la seule solution à envisager est d’aller sur le marché du travail. De plus,  la 
faible estime de soi, les difficultés interpersonnelles, l’abus de drogues et d’alcools peuvent être 
tous des motifs de l’abandon des études.  

En deuxième lieu, la plupart des jeunes qui décrochent estiment que l’école est une perte de 
temps. Ils sont souvent absents de leurs cours, ont de mauvais résultats scolaires, ils n’écoutent que 
rarement en classe. D’ailleurs, l’éloignement des collèges par rapport aux lieux d’habitation des 
élèves, le manque d’établissements scolaires dans le milieu rural, le manque du transport scolaire, 
de structures d’accueil et d’hébergement, la relation avec les enseignants sont tous des causes 
importantes de l’abandon scolaire. 

En troisième lieu, la pauvreté semble être un facteur déclencheur dans le processus du 
décrochage scolaire. Ceux qui sont issus de milieu pauvre décrochent plus facilement, sont plus 
facilement démotivés et ils réussissent moins bien. 

En dernier lieu, la famille joue, elle aussi, un rôle important dans ce processus. Si le jeune vit 
des problèmes familiaux ou que ses parents l’encouragent à abandonner l’école, il est plus à risque 
d’abandonner. De plus, pour les milieux sociaux assez favorisés, il n’y a pas de réussite sans 
l’école, tendis que pour les familles ouvrières ou assez défavorisées, l’importance revient non à 
l’éducation 

Le premier effet de l’abandon scolaire est l’analphabétisme des jeunes et de toute la population. 
Une conséquence directe de l’analphabétisme est le problème du chômage. L’abandon scolaire et le 
chômage gaspillent les ressources publiques des Etats et mènent à une augmentation du taux de 
crime. 

La connaissance des causes et des conséquences de ce phénomène est nécessaire mais 
insuffisante pour extirper le mal. Il faut des actions efficaces et concordantes de tous les participants 
à l'acte éducatif à savoir Etat, société civile, enseignants et familles pour mettre une fin de ce 
problème. 

 

 
 
 

487



 
MĂSURI PRIVIND DIMINUAREA FENOMENULUI 

DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ȘCOLII 
 
 

Prof. Nosal Raluca 
Prof. Coca Elena 

Grădinița P. P. „Floarea Soarelui” Reșița 
 
 
Reducerea semnificativă a numărului de tineri care părăsesc timpuriu şcoala este o investiţie 

esenţială nu numai în viitorul fiecăruia dintre tineri ci şi pentru prosperitatea şi coeziunea socială 
viitoare a UE, în general. 

Persoanele care au părăsit timpuriu şcoala au tendinţa de a participa mai puţin la procesul 
democratic şi sunt cetăţeni mai puţin activi. Inovarea şi creşterea se bazează pe o forţă de muncă 
competentă, nu doar în sectoarele de înaltă tehnologie, ci şi în ansamblul economiei. 

Iniţiativa pilot a strategiei Europa 2020 intitulată „O agendă pentru noi competenţe ş noi locuri 
de muncă” insistă asupra necesităţii de a oferi mai multă autonomie cetăţenilor prin 

dezvoltarea competenţelor acestora pe tot parcursul vieţii în vederea creterii ratei de participare 
pe piaţa muncii. Reducerea cu numai un punct procentual a ratei europene medii de părăsire 
timpurie a şcolii ar permite economiei europene să dispună în fiecare an de aproape o jumătate de 
milion suplimentar de tineri lucrători calificaţi potenţiali.  Strategiile de combatere a părăsirii 
timpurii a şcolii au ca punct de plecare o analiza a specificităţilor regionale şi locale ale 
fenomenului.  

 
Axele principale ale strategiilor educationale de combatere a parasirii timpurii a scolii sunt: 

prevenirea, interventia si masurile compensatorii: 
 
a) Prevenirea are ca scop evitarea condiţiilor de instaurare a condiţiilor susceptibile să 

favorizeze declanşarea procesului care duce la părăsirea timpurie a şcolii. Consolidarea participării 
la o educaţie şi la servicii de îngrijire de bună calitate a fost recunoscută ca fiind una dintre cele mai 
eficiente măsuri pentru a asigura un început favorabil în educaţie şi pentru a le dezvolta rezistenţa. 
Totuşi, este necesară îmbunătăţirea accesului la educaţie şi la serviciile de îngrijire de calitate 
destinate preşcolarilor. Alte obstacole potenţiale pentru reuşita parcursului şcolar pot fi eliminate 
prin sporirea permeabilităţii parcursului educativ şi prin ameliorarea calităţii şi statutului filierelor 
de învăţământ profesional. 

 
b) Intervenţia se adresează dificultăţilor care apar într-un stadiu precoce şi vizează să le 

împiedice să provoace o părăsire timpurie a şcolii. Măsurile de intervenţie pot fi axate pe ansamblul 
şcolii sau instituţiei de formare sau se pot adresa individual elevilor care sunt expuşi riscului de a 
abandona educaţia sau formarea. Măsurile la nivelul întregii şcoli, vizează să îmbunătăţească 
climatul şcolar şi crearea de medii de învăţare care oferă sprijin. Sisteme de alertă rapidă şi o mai 
bună cooperare cu părinţii pot constitui o formă eficientă de a-i ajuta pe elevii expuşi riscurilor. 
Măsurile axate pe elevi se concentrează pe consiliere şi meditaţii, abordări de învăţare 
personalizate, o mai bună orientare şi un sprijin financiar, cum ar fi alocaţiile şcolare.   

Autorităţile care răspund de piaîa muncii ar trebui să se ocupe mai mult de orientarea 
profesională a tinerilor. 

- Modalităţi de intervenţie la nivelul COMUNITĂŢII 
- Implicarea factorilor de decizie, autorităţile locale, servicii sociale, ONG-urile, firme, în 

acţiunea de prevenire şi combatere a abandonului şcolar. 
Acţiunile pot viza: 

488



- Informarea comunităţii cu privire la starea de fapt; 
- Atragerea atenţiei asupra gravităţii şi consecinţelor în plan socio-econimic la nivelul judeţului, 

dat fiind faptul că abandonul datorat sărăciei generează la rândul său sărăcie; 
- Pregatirea şcolară şi profesională deficitară creează premise pentru rata ridicată a şomajului şi 

a situaţiei financiare precare; 
- Cei care abandonează şcoala nu vor avea formaţia morală şi civică necesară rolului de părinte 

şi a celui de cetăţean al comunităţii. 
- Modalităţi de intervenţie la nivelul FAMILIEI: 
- Constituirea unor asociaţii a părinţilor cu copii aflaţi în situaţia de risc / sau abandon şcolar 

care să vizeze:- consiliere privind cariera;- învăţarea unor strategii de găsire a unui loc de muncă;- 
tehnici de rezolvare a situaţiilor de criză;- strategii de monitorizare şi gestionare a traseului 
educaţional al elevului; 

- Organizarea de seminarii educaţionale în scopul informării parintilor cu privire la variantele 
optime de şcolarizare pentru elevi; 

- Târguri de Job-uri şi orientarea părinţilor spre cursuri de formare în calificările de pe piaţa 
forţei de muncă; 

- Sprijin financiar sub formă de rechizite, îmbrăcăminte, transport şcolar al elevilor din mediul 
rural în mediul urban; 

- Realizarea de anchete sociale şi acordarea de asistenţă socială după caz. 
- Modalităţi de intervenţie la nivel de ŞCOALĂ: 
Deoarece una dintre cauzele abandonului şcolar este constituită de absenteism, strategiile de 

intervenţie trebuie să vizeze şi şcoala, în principal în ceea ce priveşte calitatea intervenţiei 
instructiv-educative, pertinenţa conţinuturilor în raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, 
relevanţa metodelor şi stilurilor didactice pentru situaţiile cognitive ale elevilor, sistemul de 
evaluare, etc. 

Având în vedere strategiile de intervenţie care se impun la nivel de şcoală, de maximă 
importanţă este consilierea psihopedagogică a profesorilor cu privire la această categorie de elevi, 
precum şi cursuri de formare care vizează cunoaşterea şi utilizarea proiectării unor planuri de 
intervenţie individualizată şi personalizată a elevilor. 

- Familiarizarea profesorilor cu tehnici de învăţare activă şi interactivă; 
- Consiliere vocaţională; 
- Managementul clasei de elevi. 
- Modalităţi de intervenţie la nivel de ELEVI: 
- Consiliere psihopedagogică individuală şi de grup; 
-Testarea cu baterii de teste psihologice în scopul cunoaşterii nivelului de dezvoltare intelectuală 

a profilului aptitudinal şi de personalitate a elevilor; 
- Organizarea unor activităţi de pregătire suplimentară ,,scoala dupa scoala” pentru cei care 

manifestă dificultăţi de asimilare, precum şi în cazul celor cu lacune în pregătire, datorită 
absenteismului. 

Considerăm că este necesară o cunoaştere mai amanunţită, atât a elevilor, cât şi a familiilor 
acestora. 

 
c) Măsurile compensatorii oferă oportunităţi de educaţie şi formare pentru cei care au părăsit 

timpuriu şcoala. Acestea pot lua forma unui sprijin financiar sau a altui tip de sprijin. Acestea 
vizează să contribuie la reintegrarea tinerilor în sistemele tradiţionale de învăţământ sau să ofere o 
aşa-zisă „a doua şansă”.  

Abordările de succes în instituţiile care oferă a doua şansă, diferă prin urmare, în mod 
considerabil de cele ale şcolilor tradiţionale prin abordarea dificultăţilor întâlnite de elevii din 
învăţământul general. Cu toate acestea, există dovezi că prevenirea părăsirii timpurii a şcolii are 
rezultate mai bune decât compensarea efectelor negative ale părăsirii timpurii a şcolii. 

 
Experienţa eşecului, lipsa de încredere în sine în materie de învăţare şi multiplicarea 
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problemelor sociale, emoţionale şi educative după părăsirea timpurie a şcolii reduc şansele de 
obţinere a unei calificări şi de absolvire cu succes a studiilor. 
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PREVENȚIA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

PROF. CODOȘ MARIA BIBIANA                                                       
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAIUS IACOB ARAD 

 
 
Problema abandonului şcolar a fost tratată în termeni psihologici, fiind atribuită deficienţelor 

individuale. Acum, această perspectivă este considerată perimată pentru că ignoră potenţialele 
deficienţe în asigurarea unor condiţii de bază (cum ar fi lipsa de sprijin în etapele timpurii) şi 
responsabilitatea instituţională a şcolii. Între timp, cercetătorii au ajuns la un consens, şi anume că 
abandonul şcolar este un fenomen mult mai complex, iar fiecare caz are un istoric aparte, a cărui 
rădăcini se regăsesc de cele mai multe ori în perioada grădiniţei. 

Abandonul şcolar este considerat, pe bună dreptate, una dintre marile provocări ale politicii din 
domeniul educaţiei. La nivelul Uniunii Europene, fenomenul afectează peste patru milioane de 
tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, care au părăsit sistemul educaţional la nivelul primului 
ciclu al învăţământului secundar şi nu urmează nicio formă de studii sau formare (conform definiţiei 
UE).  

Prevenirea abandonului școlar este un proces anevoios, plin de obstacole, însă copiii pe care îi 
educăm merită aceste eforturi. Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm calitățile și potențialul 
acestor copii cu risc de abandon școlar, o să vedem că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi 
valorificat, cu condiția să vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele 
negative.  

Acești copii ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii, de exemplu sau pot avea 
anumite abilități tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot fi atenți 
la detalii sau pot fi foarte buni la sport, dans sau muzică. Datoria noastră de dascăli este aceea de a 
descoperi preferințele, gusturile și dorințele lor, pentru ca mai apoi, să îi sfătuim și să îi ajutăm în 
dezvoltarea abilităților cu care Dumnezeu i-a înzestrat pentru ca, în timp, aceste abilități să se 
transforme în aptitudini și competențe. 

În demersul nostru, o să sesizăm probabil și puncte slabe cum ar fi: 
 climatul familial defavorabil care poate îi împiedică de multe ori să învețe sau să își 

îndeplinească cu succes sarcinile școlare; 
 situația financiară dificilă; 
 familii dezbinate; 
 familii care aparțin etniei rrome și care, după o anumită vârstă, nu le mai permit copiilor să 

vină la școală pentru că îi căsătoresc foarte devreme. 
 repetenția, care pentru unii înseamnă retragerea din viața școlară. 
Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu numeroase 

obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru a le oferi 
șansa de a clădi un viitor mai bun. 

 
ACTIVITĂȚI DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE ÎN CAZUL ABSENTEISMULUI – 
 
 Monitorizarea săptămânală a absențelor elevilor pe fița tip de monitorizare și prezentarea 

lunară a situației absențelor către conducerea școlii  
 Aplicarea chestionarelor pentru elevi/părinți în clasele unde absenteismul este ridicat  
 Solicitarea sprijinului psihologului școlar în alegerea programului/ activităților de 

intervenție-prevenție și aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat  
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 Centralizarea răspunsurilor la chestionare și identificarea principalelor cauze care au 
contribuit la situația de fapt ( număr mare de absențe nemotivate) 

  Schițarea unui plan de intervenție țintit pentru rezolvarea situației (identificarea de către 
diriginte a unor măsuri amelioratorii)  

 Discutarea în particular a incidentului/situației cu elevul, căutarea împreună a unor soluții 
pentru evitarea repetării incidentului, eventual, consilierea psihologică individuală/ a familiei (în 
funcție de cauză)  

 Cooperarea dirigintelui cu părinții; supravegherea discretă a prezenței elevului la școală, 
legatura permanentă cu dirigintele  

 Dacă plecarea de la școală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate 
media rezolvarea situației conflictuale profesor-elev 

  Notarea riguroasă a absențelor la fiecare oră de curs  
  Respectarea regulamentului școlar și a ROI pentru elevi  
 Metode de predare-învățare atractive  
 Diversificarea și atractivitatea activităților extracurriculare  
 Colaborarea cu autoritățile comunității locale (poliția, jandarmeria, alte asociații și ONG-uri)  
 Monitorizarea și consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat  
  Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon școlar 
  Semnalarea cazurilor conducerii școlii și consilierului psihopedagogic 
 
Având în vedere că procesul de distanţare de şcoală se produce de-a lungul unei perioade mai 

lungi, măsurile se dovedesc cu atât mai eficiente cu cât sunt implementate mai devreme în sistemul 
de învăţământ (prin programe înalt calitative de educaţie şi îngrijire a preşcolarilor). Aceste măsuri 
îi scutesc pe mulţi tineri de stigmatul de a fi catalogat drept perdant sau de a fi ostracizat de la o 
vârstă fragedă. 
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PREVENIREA  ABANDONULUI  ȘCOLAR 

 

 

Prof. înv. primar, CODREA  SIMONA-CARMEN                                         
Școala Gimnazială nr. 169 

 

 

Civilizaţia umană parcurge una dintre treptele ei cele mai agitate, determinând schimbări 
structurale profunde în toate domeniile vieţii. Ritmul rapid al schimbărilor a determinat constituirea 
unei problematici complexe a lumii contemporane.  

Schimbările politice din Europa Centrală şi de Est, produse în ultimul deceniu, au generat o 
problematică nouă pentru educaţie, introducerea în activitatile instructiv-educative a unor teme 
precum: drepturile omului şi ale copilului, sărăcia şi progresul economic, violenţa şi agresivitatea, 
protejarea copilăriei şi a adolescenţei etc. 

Conferinţa Mondială asupra Educaţiei pentru persoane cu Cerinţe Speciale, de la Salamanca, 
precum şi Congresul Internaţional al educaţiei Speciale au evidenţiat necesitatea asigurării unui nou 
concept în atingerea obiectivului Educaţie pentru toţi.  

Acest nou cadru vine să întâmpine cerinţele societăţii: fiecare copil are dreptul fundamental la 
educaţie ; persoanele cu dizabilităţi trebuie să aibă acces la educaţie în scolile de masă; persoanele 
cu deviaţii comportamentale trebuie monitorizate; orice persoană are dreptul la ,,o a doua şansă”.          

Activitățile ce se impun în acest sens sunt: integrarea tuturor copiilor de vârstă şcolară şi 
formarea unei atitudini favorabile faţă de școală; identificarea copiilor cu devieri comportamentale 
şi cuprinderea lor într-un program de reabilitare socio-comportamentală; organizarea unor activităţi 
de consiliere în scopul integrarii sociale a posibililor beneficiari; depistarea cauzelor care duc la 
înregistrarea abandonului şi efectele imediate resimţite în înregistrarea succesului şcolar, analiza 
complexităţii problemelor puse de prevenirea, diminuarea şi înlăturarea lor; optimizarea procesului 
de educaţie prin antrenarea capacităţilor şi deprinderilor bine dezvoltate; asigurarea unei bune 
colaborări a scolii cu familia şi monitorizarea copiilor a căror părinţi lucrează în străinătate; 
desfăşurarea unor discuţii educative depre fenomenul de agresivitate între colegi; respectarea 
drepturilor copilului prevăzute în Convenţia privind drepturile copilului; elaborarea unor proiecte de 
integrare personalizate în funcţie de psihodiagnosticul stabilit prin colaborare cu părinţii şi alte 
persoane din anturajul copilului; consilierea individuală în scopul integrării acestor copii cu 
psihologul; evaluarea periodică, regulată, a demersurilor angajate şi a acţiunilor    realizate în cadrul 
strategiilor proactive şi reactive; urmărirea atentă a copiilor care absentează şi descoperirea 
cauzelor; asigurarea unui climat de intercomunicare, de cunoaştere, de înţelegere, de ajutor şi de 
sprijin reciproc;  asigurarea unui program de recuperare de către educatoare grupei; consiliere de 
grup în vederea corectării comportamentului- ,,Respectul de sine şi pentru ceilalţi”. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. Emanuela Cojocaru, C. S. E. I.,, SF. NICOLAE", Câmpulung 
  
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră 
şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

· şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

· cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
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Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera 
şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

·climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

·factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

·anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

Bibliografie: 
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Prevenirea abandonului scolar 

 

Prof. inv. Primar COLŢ RODICA                                                        
Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Brăila 

 
Abandonul scolar este una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunta invatamantul 

romanesc, mai ales in randul copiilor de etnie roma, din sanul familiilor sarace sau din mediul rural 
ori cei cu dizabilitati fizice. Rata abandonului scolar se afla intr-o crestere alarmanta, incepand cu 
anul 2010, cand la nivel global 61 de milioane de copii de varsta invatamantului primar si 71 de 
milioane de copii de gimnaziu au parasit scoala, potrivit unui raport realizat de UNICEF. 

Cauzele abandonului scolar 

Una dintre principalele cauze ale abandonului scolar este saracia. Multe dintre familiile fara 
posibilitati financiare renunta sa isi mai trimita copiii la scoala deoarece nu ii mai pot intretine, 
preferand sa ii integreze pe acestia in activitatile domestice, din gospodarie. 

O alta cauza frecventa a abandonului scolar sunt problemele din sanul familiei, precum 
divorturile sau agresivitatea parintilor, din cadrul familiilor dezorganizate. 

De asemenea, multi dintre copii renunta la scoala deoarece, din lipsa unei atente ingrijiri din 
partea parintilor, se vad pusi in situatia de a ramane repetenti, intrucat nu reusesc sa faca fata 
volumului de materie. Toate acestea sunt cauze psihologice ale abandonului scolar, in care elevul se 
simte frustrat, inferior celorlati copii de varsta sa, de aici aparand sentimentul de anxietate si refuzul 
de a mai continua studiile. 

Totodata, alte cauze frecvente ale abandonului scolar sunt cele psihopedagogice, care se refera 
la contextul unei defectuoase relatii pedagog-elev, in care acesta din urma se simte evaluat subiectiv 
sau nu gaseste o relationare intre educatia pe care o primeste si aspiratiile sale. 

Metode de prevenire a abandonului scolar 
 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
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Activități educaționale: 
 Actiuni umanitare (initiative proprii ) pentru ajutorarea copiilor care provin din familii 

sarace în vedera evitării absenteismului 
 Oferirea de  ajutoare /cadouri copiilor cu ocazia unor evenimente: (Craciun, Ziua copilului) 

cu sprijinul unor sponsori. 
 Acţiuni realizate conform Programelor de activităţi recomandate de MEC şi ISJ 
 Asigurarea unui climat atractiv si afectiv , motivant pentru invatare si pentru stimularea 

elevilor de a veni“cu placere” la scoala: 
 Organizarea de ore de consultatii pentru elevii in regres scolar 
 Asigurarea unor relatii optime profesor-elev fara a stirbi prestigiul/autoritatea cadrelor 

didactice 
 Implicarea tuturor elevilor in actiuni de infrumusetare a scolii  
 Stimularea elevilor sa formuleze propuneri pentru oferta educationala a scolii 
 Antrenarea tuturor elevilor in activitatile din Calendarul propriu de Activitati 

extracurriculare 
 Integrarea corespunzatoare in colectivele claselor a tuturor elevilor;evitatarea fenomenului 

de “marginalizare” 
 

Bibliografie: 
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ABANDONUL  ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Prof. înv. Primar, COMAN MIRELA 
 

 
Succesul şi insuccesul şcolar al unui elev în activitatea sa, poate fi prevăzut prin studierea 

maturităţii sale psihice pentru realizarea şi asimilarea sarcinilor şcolare, cu o oarecare probabilitate.  
Eşecul şcolar este determinat de cauze multiple de ordin psihofiziologic, educaţional şi 

psihosocial. Dacă este corect diagnosticat şi se cunosc cauzele, acest proces poate fi prevenit, 
diminuat sau înlăturat folosindu-se metode adecvate. 

Depistarea cauzelor insuccesului şcolar, poate fi considerată una din premisele combaterii 
inadaptării şcolare. Dacă eşecul şcolar este descoperit din fază incipientă este mai uşor de 
combătut. 

Cauzele rămânerii în urmă la învăţătură pot fi de două categorii: cauze interioare; cauze 
exterioare. 

1. Cauze psihoindividuale - se exprimă prin prisma insuficinţelor colaborării intelectuale, 
inteligenţa la limită sau sub limită; tulburările de comportament (hiperemotivitate, impulsivitate, 
opunere, astenie, apatie şi nelinişte). 

Unul din factorii determinanţi a rezultatelor la învăţătură este inteligenţa. Insuccesele şcolare 
apar uneori nu din cauza nedezvoltării inteligenţei şcolare, ci din cauze predominant afectiv 
motivaţionale (lipsa motivaţiei, anxietate, atitudine negativă faţă de activitatea şcolară). 

2. Cauze anatomo-fiziologice - se referă la tulburări somatice, patologice sau legate de pubertate, 
neurologice sau endocrine, deficienţe senzoriale, care neobservate la timp conduc la apariţia 
dislexiei sau a unor boli specifice vârstei.       

3.  Cauze de ordin pedagogic. 
Calitățile pedagogice înlesnesc efortul celui care învaţă şi sporesc eficienţa, crescându-i elevului 

dorinţa de a cunoaşte. Lipsa de informare a cadrului didactic şi a elevului despre efectul acţiunii de 
învăţare pentru fiecare obiectiv, duce la nerealizarea conexiunii inverse - principiul oricărei acţiuni 
eficiente.                  

4. Cauze de ordin socio - familial 
 
Familia ocupă un rol în rândul factorilor determinanţi a insuccesului şcolar. Orice încordare a 

atmosferei de familie, de durată sau trecătoare, se reflectă asupra psihicului copilului şi a capacităţii 
sale de concentrare. 

Un mediu afectiv familial oferă copilului şansa de a simţi în siguranţă, de a-şi desfăşura 
activitatea şcolară în limite normale, de a depune eforturi din ce în ce mai mari pentru a putea fi 
mulţumit, atât el cât şi părinţii lui. 

Părinţii trebuie să educe la elev o atitudine justă faţă de şcoala şi învăţătură, să-1 influenţeze 
pozitiv în vederea formării unei motivaţii corespunzătoare. 

Elevii care prezintă situaţii de rămânere în urmă la învăţătură, trebuie să se bucure de atenţie 
deosebită, întrucât, contrar pot duce la rezultate nesatisfăcătoare la învăţătură şi la producerea unor 
tulburării de comportament şi de personalitate. Acest fenomen marchează în mod direct întreaga 
fiinţă umană, dar nu există situaţii concrete şi fenomene concrete de eşec care variază sau depind de 
la un elev la celălalt. 

Un mijloc eficient de prevenire şi înlăturare a eşecului şcolar reprezintă cunoaşterea elevului, o 
anume cunoaştere ştiinţifică bazată pe modelele de cercetare psihologică. 
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Intervenţiile psihopedagogice vor avea succes dacă există o colaborare între şcoală şi familia 
elevului în cauză. Pentru prevenirea insuccesului şcolar se recomandă două planuri complementare: 

 Se situează în afara şcolii şi vizează examinarea medicală psihologică a preşcolarilor 
suspecţi de imaturitate şcolară. 

 Mediul şcolar, care trebuie să-şi reducă gradul de rigiditate, transformându-se într-un 
mediu adaptativ.  
Odată cu realizarea posibilităţilor de dezvoltare se formează capacitatea de cooperare, 

autoformare, perseverenţă, autoreglare, atitudine pozitivă faţă de şcoală şi încrederea în sine.  
Psihologol B. Bloom susţine că toţi copii normali pot să-şi însuşească conţinuturile şcolii, dar cei 
slabi au nevoie de cinci ori mai mult timp decât ceilalţi.                                                

Menirea cadrelor didactice este de a crea condiţii de muncă adecvate şi elevilor slabi şi foarte 
slabi, în vederea asimilării influenţelor instructiv - educative, caracteristice clasei pe care o 
urmează, urmărind corectarea, compensarea neajunsurilor şi complectarea lacunelor existente în 
cunoştinţele acestor elevi.  

Activitatea de preîntâmpinare a eşecului şcolar este extrem de complexă. În realizarea ei este 
necesară o coordonare eficientă a tuturor factorilor educaţionali în care, desigur, şcoala şi familia 
deţin prioritatea. Şi, pentru ca şcoala să-şi îndeplinească menirea ei, trebuie să fie slujită de oameni 
nu numai cu o temeinică pregătire ştiinţifică şi psiho-pedagogică, ci şi dornici să aplice în practică 
cunoştinţele profesionale.    
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 

Prof. inv. primar Coman Calina 
Scoala Gimn. Nr. 8 Borsa 

 
 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

 
Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 

dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. 

 
 Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm 
sa identificăm şi să studiem câteva cauze: 

 
Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți.  

 
Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 

personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala 

 
Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 

de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea 
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surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie 
un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

 
Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 

de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 
Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

     Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare 
copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului 
şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el 
de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
 
 
Bibliografie: 
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ABANDOUNUL ȘCOLAR 

 

EDUCATOARE, COMAN LUMINIȚA                                                    
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȚICLENI 

 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

 
• Factorii psihologici. 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, 
sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este 
abandonul şcolar. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în 
mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei 
hranei sau a îmbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de 
altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe 
copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

502



Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în școală fiecare poate avea un loc, un rol şi 
o valoare. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 
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Absenteismul şi abandonul şcolar 
 
 

Prof. inv. primar  Constantin Mihaela 
 

 
Absenteismul este o problemă socială caracterizată prin conduită evazionistă, cronică, care 

reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 
Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist, o formă de 

evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă). 
Absenteismul poate fi o formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei 

unor probleme). 
Poate semnala şi reducerea ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi 

aspiraţiile grupului de elevi. 
Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de absenteism: 

- absenteism selectiv, 
- absenteism generalizat, 
- căutarea singurătăţii, 
- dorinţa de a fi cu partenerul, 
- dorinţa de apartenenţă la grup,  
- atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem. 

Semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală sunt funcţia de separare sau de individualizare, 
mai ales la adolescenţi. 

Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de altfel primul pas 
spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în rândul elevilor acest 
fenomen:cauze care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului,,cauze care ţin de familie, 
condiţiile socio-economice ale familie,cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia 
profesor-elev). 

În scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen în şcoala noastră,pe lânga contabilizarea 
situatiei absentelor ,se vor lua următoarele măsuri: 

1. Aplicarea chestionarului privind absenteismul (dacă situaţia o impune); 
2. Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au 

contribuit la situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate) ; 
3. Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către 

diriginte a  unor măsuri amelioratorii) ; 
4. Discutarea, în particular, a incidentului / situatiei cu elevul – căutarea împreună a unor 

soluţii pentru evitarea repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală / a 
familiei (în funcţie de cauză) ; 

5. Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, 
legătura permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele 
de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de elev 
ca unică soluţie pentru ,,rezolvarea’’ problemei); 

6. Dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate media 
rezolvarea situaţiei conflictuale profesor-elev; 

7. Programe de consiliere a părinţilor (de tip ,,şcoala părinţilor’’); 
8. Colaborare cu toate autorităţile comunităţii locale (poliţia de proximitate, jandarmeria ). 
În cazul în care situaţia absenteismului scapă de sub control şi se profilează riscul de abandon 

şcolar se impune întregului corp profesoral luarea următoarelor măsuri în scopul prevenirii 
abandonului şcolar: 

1) Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat; 
2) Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar; 
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1) Semnalarea cazurilor conducerii şcolii şi consilierului psihopedagogic; 
2) Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber; 
3) Menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă 

afectivă pentru toţi elevii 
4) Metode de predare – învăţare atractive 
5) Promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimenteze succesul; evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, 
celor care nu aparţin elitei 

6) Sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; nota 
să fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului 

7) Profesorii să comunice eficient (asertiv, să folosească ascultarea activă) să evite etichetarea 
elevilor, să critice constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor. 

8) Utilizarea la orele de consiliere a experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni 
scăderea încrederii în educaţie; 

9) Implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare.                                 
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ABANDONUL ȘCOLAR - O PROBLEMĂ A ȘCOLII ROMÂNEȘTI 
 
 

Prof. Copăcianu Sanda 
LICEUL TEOLOGIC ORTODOX 

SF.CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ”FĂGĂRAŞ 
 
 
 
  
 
 
 
  Abandonul școlar este o problemă tot mai acută a școlii românești și nu numai. Din  păcate 

pentru societatea noastră, abandonul școlar se întâlnește la vârste tot mai fragede. De unde provin 
acești elevi sau cine sunt acești elevi care abandonează școala? Analizele specialiștilor oferă o serie 
de răspunsuri la această întrebare. În primul rând, este vorba despre elevii care provin din familii 
sărace, cu un nivel minim al veniturilor, asociat de cele mai multe ori cu lipsa unui loc de muncă şi 
cu un nivel redus de educaţie. Precaritatea resurselor familiei afectează în moduri variate 
participarea şi parcursul şcolar normal al unui copil, de la lipsa hainelor şi încălţămintei adecvate la 
atragerea copilului în munca în gospodărie sau în afara acesteia.  

Populaţia rromă, cel mai sever afectată de fenomenul de sărăcie, este în mod direct expusă 
riscului absenteismului şi abandonului. De asemenea, copiii care au cerinţe educaţionale speciale 
(CES) sau cei care provin din familii dezorganizate reprezintă alte categorii şcolare vulnerabile 
importante. Astfel, iniţiativele şcolilor de a identifica elevii cărora li se asociază un număr mai mare 
sau mai mic de factori de risc, de a monitoriza strict prezenţa şi rezultatele în funcţie de nivelul de 
risc estimat şi de a dezvolta / aplica măsuri care să sprijine aceste categorii de elevi s-au dovedit a fi 
deciziile corecte pe termen lung.  

Efectul pozitiv a fost amplificat în cazurile în care s-a reuşit şi o legătură mai strânsă cu 
familiile acestor elevi, cât şi cu alte instituţii (inclusiv non-guvernamentale) care pot acorda 
asistenţă. Dimpotrivă, şcolile care au tratat nediferenţiat populaţia şcolară şi care nu au urmărit în 
mod sistematic acest grup ţintă au reuşit într-o măsură mai redusă să prevină, în cazul acestor elevi, 
eşecul şcolar şi renunţarea la educaţie.   

Experienţa de la nivelul şcolii demonstrează faptul că activităţile de prevenire au un mai mare 
succes în ceea ce priveşte participarea şcolară decât cele de intervenţie propriu-zisă. După ce un 
elev renunţă la studii o perioadă de timp, este mai dificil să se reîntoarcă la şcoală şi să-şi continue 
studiile. De aceea, pentru a pune în practică această strategie pro-activă, fiecare şcoală trebuie să 
iniţieze un proces de identificare a elevilor în situaţie de risc şi a factorilor specifici de risc, să 
monitorizeze evoluţia acestor elevi şi să realizeze, dacă este cazul, o serie de măsuri corective. 

Abandonul şcolar este, în fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din diferite 
motive, se îndepărtează de şcoală şi, în cele din urmă, o părăseşte. Am văzut deja că principalele 
cauze pentru producerea acestui fenomen se referă la factori externi şcolii (în principal nivelul 
socio-economic scăzut al familiei) sau la factori interni (lipsa de adecvare a ofertei şcolii la nevoile 
şi interesele elevilor din grupul ţintă). De asemenea, am văzut că la fel de importante şi cu impact 
asupra abandonului şcolar şi a absenteismului sunt şi cerinţele educaţionale speciale sau alte 
caracteristici individuale ale elevilor, precum lipsa interesului faţă de şcoală sau dificultăţile de 
adaptare la mediul şcolar. Măsurile de intervenţie eficiente trebuie focalizate pe acest complex de 
cauze şi trebuie adaptate / personalizate în funcţie de factorii de risc ce afectează fiecare elev în 
parte. 

Astfel, şcoala trebuie să încerce să suplinească – prin oferta sa (educaţională şi de sprijin în 
învăţare şi incluziune) – lipsurile cu care vine elevul din familie şi comunitate şi să elimine sau să 
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minimalizeze efectele negative pe care o parte dintre aspectele legate de contextul socializării le pot 
avea asupra şcolarizării copilului. În consecinţă, este pragmatic ca elevii să fie monitorizaţi în ceea 
ce priveşte adaptarea încă de la începutul şcolarizării, astfel încât să se poată prevedea şi preveni 
eşecul lor şcolar.  

Rolul şcolii este acela de a identifica din timp acei elevi care, datorită unor anumite influenţe de 
factură economică, socială, culturală, medicală, riscă să ajungă la un moment dat în situaţia de a 
abandona şcoala.  

Abordarea personalizată a acestor copii vizează pe de o parte, reducerea impactului negativ al 
unor factori legaţi de socializarea primară în familie (lipsa de susţinere din partea părinţilor, 
implicarea în activităţile domestice în detrimentul implicării şcolare, lipsa condiţiilor necesare 
studiului în familie, lipsa unui minim bagaj cultural / lingvistic în cadrul familiei etc.), iar pe de altă 
parte, prevenirea sau diminuarea intervenţiilor negative ale unor factori legaţi de experienţa 
şcolarizării (adaptarea la orarul şcolar şi la solicitările curriculumului şcolar, incluziunea în colectiv 
etc).   

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi, să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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METODE DE COMBATERE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

prof. înv. primar, Cordună Elena Gabriela - 
Şcoala Gimnazială Andrei Nicolescu Păcureţi, Prahova 

 
 
Centrarea pe elev, realizată prin metode active, presupune ca elevul să devină un constructor 

activ al structurilor lui intelectuale: elevul ia iniţiative, acţionează pentru a descoperi, ia atitudine în 
legătură cu cele comunicate, îşi afirmă ideile proprii, îşi satisface propriile interese, curiozităţi, 
pasiuni. 

A impune întregii clase un ritm de lucru şi metode care nu convin decât câtorva elevi este total 
greşit. Din acest motiv, astăzi se vorbeşte tot mai mult despre strategii de diferenţiere şi 
personalizare care să vizeze conţinuturile, metodele de predare-învăţare, formele de organizare a 
învăţării şi metodele de evaluare. 

Diferenţierea şi individualizarea instruirii se pot realiza numai printr-o bună cunoaştere a 
elevilor şi a motivelor profunde ale dificultăţilor întâmpinate de aceştia. În multe situaţii, 
insuccesele şcolare nu ţin de dificultăţile de înţelegere ori de ritmul prea lent de învăţare, ci de lipsa 
de informaţii a profesorului referitoare la trăsăturile de personalitate ale elevului, la problemele lui 
de sănătate ori la coordonatele mediului său familial. 

Posibilităţile de prevenire şi de înlăturare a eşecului şcolar sunt dependente, în mare măsură, şi 
de atitudinile de expectanţă ale profesorilor şi ale părinţilor în raport cu elevii. Este cunoscut, astfel, 
faptul că expectanţele scăzute ale profesorilor şi părinţilor, derivate din neîncrederea manifestată în 
posibilităţile elevului, determină nu numai o subsolicitare a capacităţilor acestuia care va intra astfel 
într-o situaţie de criză informaţională, dar prezintă şi pericolul formării la elevul în cauză a unui 
sentiment al neputinţei, a unui sentiment de inferioritate, care-l va face să coboare tot mai mult 
expectanţele în raport cu sine.  

Aşteptările scăzute ale unui părinte sau profesor în raport cu un elev vor avea ca efect 
mobilizarea a foarte puţine resurse din partea elevului respectiv, mărind astfel probabilitatea 
eşecului şi fixând sentimentul ineficienţei personale. Şi suprasolicitarea derivată din expectanţe 
exagerate în raport cu un elev, poate genera stări subiective penibile, specifice oboselii cronice. 
Pentru astfel de situaţii sunt necesare măsuri de igienă a muncii intelectuale şi de protecţie afectivă 
generală a elevului. Acesta va fi ajutat să-şi organizeze cât mai bine timpul zilnic de lucru, acordând 
atenţie alternării ritmurilor individuale abstracte cu cele recreative, pentru a creea astfel condiţiile 
necesare realizării unor fenomene compensatorii la nivelul activităţii corticale. 

În ipostaza cauzelor de natură psihosociofiziologică, cum sunt tulburările nervoase şi 
psihosociale, printre strategiile de prevenire sau eliminare a insuccesului şcolar, trebuie avută în 
vedere psihoterapia, care asigură un sistem de metode şi măsuri psihosociopedagogice terapeutice. 
Psihoterapia foloseşte următoarele metode şi procedee mai importante: persuasiunea, sugestiile, 
procedeele catarsice, hipnoza, analiza conflictelor psihice şi conştientizarea efectelor subconştiente 
şi inconştiente. Metodologia psihoterapeutică se realizeză prin comunicarea şi relaţiile interumane 
directe dintre educator (psiholog, terapeut ) şi subiect (elevul ), în cadrul cărora se îmbină 
procedeele de comunicare verbale cu cele nonverbale îndeosebi, cum sunt impresionarea sugestivă, 
gesturile, faptele, mijloacele intuitive şi explicaţia simplă şi directă, la obiect şi altele. 

În situaţia existenţei cauzelor de natură pedagogică, cum ar fi cele determinate de strategii 
didactice pasive şi neadecvate specialităţii şi vărstei elevilor, soluţia de optimizare a procesului 
didactic, care să prevină şi să elimine eşecul şcolar, constă în găsirea şi folosirea unor strategii 
didactice activ-participative şi euristice, cum ar fi problematizarea, modelarea, studiul de caz, 
exerciţiile teoretico-aplicative în clasă laborator etc., care să facă din elev, într-o măsură cât mai 
mare, subiect al educaţiei, propriul său educator. 
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Pentru optimizarea actului didactic, în contextul căruia să se prevină ori să se elimine eşecul 
şcolar şi să se dezvolte succesul şcolar, factorii educativi, profesorul îndeosebi, în afară de calităţile 
ce-i definesc personalitatea, trebuie să dovedească şi să respecte câteva condiţii specifice, printre 
care se pot enumera: manifestarea unei concepţii optimiste faţă de educaţie, în sensul că fiecare elev 
normal, pus în condiţii favorabile de dezvoltare şi educaţie, poate deveni un succes şcolar; dragoste 
şi dăruire faţă de elevi , în sensul de a fi părinţii lor spirituali, căci fără iubire şi dăruire faţă de 
tânăra generaţie studioasă nu se poate realiza un act pedagogic de valoare şi eficient; măiestrie 
pedagogică şi tact pedagogic; conştientizarea copilului, elevului şi chiar a studentului faţă de 
posibilităţile sale reale, de aspectele pozitive sau negative ale activităţii şi comportării sale, 
transformându-l într-un partener al procesului instructiv - educativ, în cadrul căruia să se îmbine 
îndrumarea şi exigenţele normale, cu cooperarea, consilieratul, răspunderea personală faţă de actele 
sale, respectul şi ajutorul reciproc. 

Desigur, atunci când s-au folosit strategiile adecvate şi valoroase pentru obţinerea succesului 
şcolar şi nu s-a reuşit, atunci, în mod firesc trebuie procedat în consecinţă, în sensul că elevii  care 
se menţin cu o situaţie şcolară la limită sau în nereuşită şcolară, să fie îndreptaţi spre acele şcoli sau 
activităţi profesionale ce corespund posibilităţilor lor limitate de pregătire şcolară. 

Învăţământul românesc, ca domeniu de prioritate naţională şi socială, cu sprijinul factorilor de 
decizie la nivel macrosocial, trebuie să procedeze în aşa fel încât să ridice calitatea pregătirii 
elevilor şi studenţilor la nivelul standardelor europene şi mondiale, asigurând, fără echivoc, 
recunoaşterea internaţională a diplomelor de studii acordate de şcolile şi universităţile de stat şi 
particulare. 
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Abandonul școlar și prevenirea acestuia 

 
 

Prof. Corina Stamatin 
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 
 
Fenomenul abandonului şcolar  este unul dintre subiectele de top de pe agenda politică 

educativă din România dar şi din Uniunea Europeană.  Una dintre cele mai vechi definiţii a 
abandonului  școlar: „elevul care abandonează şcoala este acel elev care a fost înregistrat în sistem, 
dar care nu mai este activ, înregistrând mai mult de 15 zile de absenţe nemotivate, care are rezultate 
nesatisfăcătoare la învăţătură şi care nu a depus vreo cerere de înscriere în altă formă de învăţământ 
public”. 

Definiţia UNESCO: abandonul şcolar (dropping out sau early school leaving) presupune 
părăsirea educaţiei formale (oferite de şcoală), fără a absolvi ciclul sau programul. Una dintre cele 
mai recente definiţii este cea din recomandarea Consiliului European din 28 iunie 2011 privind 
politici de reducere a abandonului şcolar (pentru implementarea Strategiei Europa 2020), conform 
căreia sintagma „părăsirea timpurie a şcolii” este folosită în legătură cu cei care părăsesc sistemul 
de educaţie şi training absolvind doar nivelul 2 de educaţie sau chiar mai puţin şi care nu mai sunt 
în niciun sistem de educaţie sau training.  

În ceea ce priveşte definirea fenomenului abandonului şcolar în România părerile sunt împărţite. 
Unii specialist susţin că se consideră abandon şcolar părăsirea timpurie a şcolii înainte ca elevul să 
fi atins nivelul de educaţie obligatoriu, dar şi suficient integrării sale viitoare pe piaţa forţei de 
muncă. Alţii, sunt de părere că abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, 
înainte de finalizarea unui anumit nivel de învăţământ.  

Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii a unui parcurs educativ, 
înainte de obţinerea unei diplome. Este o definiţie care vine pe filieră francofonă, dar care, adaptată 
spaţiului educativ românesc, vizează renunţarea de a participa la o formă de educaţie, înainte de 
finalizarea unui nivel de studiu sau a unui an de studiu. În abandon şcolar este considerat a fi elevul 
care într-un an şcolar se regăseşte cuprins într-un anume nivel de educaţie, iar în anul şcolar 
următor nu se mai regăseşte cuprins în nicio formă de educaţie, fără a fi obţinut o diplomă de 
finalizare a studiilor. 

Rata abandonului şcolar este definită de către MEN ca „reprezentând diferenţa între numărul 
elevilor înscrişi la începutul anului şcolar şi cel aflat în evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an şcolar. 
Aceasta permite evaluarea eficienţei interne a sistemului de educaţie, fiind totodată importantă 
pentru analizarea şi proiectarea fluxurilor de elevi în cadrul unui anumit nivel de educaţie.” 

Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului 
educaţional astfel încât, dacă indicele de abandon şcolar este mare, atunci sistemul educaţional este 
ineficient. În acest sens, abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii creează condiţiile 
insuccesului integrării sociale, întrucât reduce şansele autorealizării profesionale şi limitează 
integrarea pe piaţa muncii. 

Evident, abandonul şcolar este un proces cu „rădăcini” multiple. Pentru a înţelege cu adevărat 
cauzele şi tendinţele de manifestare ale fenomenului este nevoie de o abordare interdisciplinară 
deopotrivă teoretică şi empirică. În documentele oficiale se evidențiază patru factori care duc la 
apariţia situaţiei de abandon şcolar:  

1. Caracteristicile individuale. Caracteristicile demografice (sex, etnie) joacă un rol important: 
bărbaţii şi minorităţile etnice manifestă o predispoziţie ridicată la părăsirea timpurie a şcolii. Apoi, 
rezultatele Pisa  sugerează că cei cu abilităţi cognitive reduse (de exemplu cei care repetă clasele) 
tind să aibă rezultate scăzute şi sunt mai predispuşi la abandon din cauza motivaţiei scăzute.  

2. Caracteristicile familiale. Studiile arată că acei copii care provin din familii cu un nivel scăzut 
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de educaţie sau care au un status socio-economic scăzut sunt mult mai predispuşi la părăsirea 
timpurie a şcolii. Astfel, capitalul uman al familiei de provenienţă contează foarte mult.  

3. Caracteristicile şcolii. Acesta este singurul loc în care se poate interveni direct de la nivel 
guvernamental; este mult mai puţin probabil ca elevii din şcoli omogene (inclusiv din punct de 
vedere etnic) să părăsească şcoala – primesc aceeaşi educaţie şi astfel se simt „similari”, distanţa 
socială dintre ei fiind mică.  

4. Caracteristicile societăţii. Ori de câte ori s-a înregistrat o creştere economică şi o lipsă a forţei 
de muncă, rata abandonului şcolar a crescut. La fel s-a întâmplat şi atunci când s-au înregistrat 
foarte multe oportunităţi de angajare pentru forţa de muncă necalificată.  

Luând în considerare toţi aceşti factori, s-au identificat trei tipuri de categorii de copii care au 
părăsit timpuriu şcoala:  

- dispăruţii – cei care nu reuşesc niciodată să se adapteze şcolii, copii ai populaţiei nomade sau 
ai refugiaţilor, dar şi copii care pur şi simplu dispar din statistici (ai emigranţilor de exemplu) sau 
copii care, deşi sunt încă în statistici, nu mai frecventează şcoala; 

- nemulţumiţii – cei care nu mai sunt motivaţi, care nu mai văd sensul de a mai merge la şcoală 
sau pentru care valoarea dată de educaţie lipseşte sau este neclară;  

- dezavantajaţii – copiii care intră în sistemul educaţional cu un dezavantaj economic, social, 
aparţin grupurilor dezavantajate  sau sunt emigranţi.  

Mai există o serie de factori externi individului care duc la apariţia fenomenului de abandon 
şcolar, factori care ţin de politicile publice naţionale în ceea ce priveşte educaţia şi includ:  

a. durata învăţământului obligatoriu,  
b. raportul dintre numărul de elevi şi cel al cadrelor didactice,  
c. numărul de copii în clasă,  
d. costurile (publice şi private) în ceea ce priveşte educaţia,  
e. calitatea şi eficienţa cheltuielilor bugetare pentru educaţie.  
Mai există o serie de factori externi de proximitate care nu ţin de politicile publice? 
a. statusul socio-economic,  
b. influenţa părinţilor (circumstanţe problematice din familie – structura familiei, nivelul de 

educaţie, statusul privind angajarea),  
c. schimbarea şcolilor,  
d. etnia,  
e. egalitatea socială.  
b. bolile fizice sau psihice,  
c. sarcina la adolescente ,  
d. performanţa şcolară anterioară. 
Studiile de specialitate eu scos în evidență  şase tipuri de categorii de persoane care părăsesc 

timpuriu şcoala, fiecare dintre ele având motive şi nevoi specifice: 
 Pozitivii– cei care se angajează, merg să facă ucenicie sau aleg să urmeze cariere 

alternative.   
 Oportuniştii– nu s-au decis asupra unei cariere de urmat, dar trebuie să îşi găsească un loc 

de muncă sau preferă o relaţie în loc să îşi continue studiile și care ulterior, pot avea nevoie de o „a 
doua şansă”.  

 Reticenţii – nu găsesc oportunităţile de după şcoală; o îmbunătăţire a relaţiei elev-cadru 
didactic şi negocierea curriculumului îi poate salva.  

 Circumstanţialii – părăsesc şcoala din motive care nu ţin de educaţie (nevoi ale familiei). 
Abordările inovative, tolerante, cum ar fi prezenţă flexibilă, locuri de muncă part-time îi pot ajuta să 
nu părăsească şcoala.  

 Descurajaţii – nu au avut succes la şcoală, au performanţă şi interes scăzut. Le pot fi de 
ajutor programe mai flexibile.  

 Alienaţii – au nevoi asemănătoare cu cele ale categoriei anterioare, dar este mult mai greu 
să se vină în întâmpinarea acestora. O soluţie ar putea fi iniţierea unor programe locale post-şcoală, 
intervențiile  voluntarilor. 
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În altă ordine de idei, potrivit literaturii de specialitate, sărăcia este principala cauză directă şi 
indirectă a fenomenului. De regulă, costurile legate de educarea copiilor sunt foarte greu de suportat 
de familiile nevoiaşe. Acest fapt îi împinge pe unii elevi să renunţe la şcoală înainte de finalizarea 
unui ciclu de învăţământ sau înainte de a obţine o calificare sau o specializare. Ei renunţă timpuriu 
la şcoală şi intră pe piaţa muncii pentru a aduce venituri suplimentare familiei.  

Corelată cu sărăcia, starea de sănătate precară este un alt motiv pentru care unii elevi ajung să 
abandoneze şcoala. Însă, aceşti copii revin în sistemul de învăţământ în cadrul programelor de tip „a 
doua şansă” şi ating un nivel de educaţie minimal.  

Un alt factor care se asociază cu abandonul şcolar este dezorganizarea familiei. Familiile 
dezorganizate intră într-un cerc vicios din care nu reuşesc să iasă fară un ajutor specializat. Membrii 
familiei trăiesc într-o stare de sărăcie acută şi sunt adesea victime ale alcoolismului şi violenţei 
domestice, factori care, conform părerii specialiştilor preced abandonul şcolar.  

Modelul educaţional oferit de părinţi este un alt determinant al abandonului şcolar. Cel mai 
adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de 
opt clase. De regulă, aceşti părinţi nu se implică în educaţia copiilor şi nici nu sunt conştienţi de 
riscul la care se expun elevii care părăsesc timpuriu şcoala. Modelul educaţional oferit de fraţi este 
şi mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie tind să 
reproducă modelul şi în ce priveşte fraţii mai mici.  

Abandonul şcolar are o etapă premergătoare. Specialiştii sunt de părere că precursorii 
abandonului şcolar sunt absenteismul şi repetenţia; de aceea, elevi care se află într-una din cele 
două situaţii trebuie identificați și monitorizați aplicându-se planuri de intervenție specifice fiecărei 
categorii de cazuri în parte. 
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CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE A ABANDONULUI  ȘCOLAR 

 

Prof. Irina Corneanu                                                                
Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț 

 

Factorii de risc pentru reușita școlară și cauzele eșecului școlar cu multiplele sale forme de 
manifestare, includ abandonul școlar și neșcolarizarea. Există diferite modele care plasează pe 
primul loc copilul, școala sau familia considerate individual sau în interacțiune. Factorii implicați în 
școlarizarea copilului sunt: factorii individuali, factorii familiei și cei școlari. 

 
  CAUZE INDIVIDUALE 
 
În sfera factorilor determinanți ai abandonului școlar, un loc important îl deține inadaptarea 

școlară a elevului. 
Inadaptabilitatea elevilor  
Inadaptabilitatea comportamentală a elevilor vizează tulburările de relaționare a acestora cu 

părinții, profesorii și colegii și de asemenea încălcarea regulilor colectivității școlare, respectiv 
extrașcolare. Domeniul acestor tulburări este larg, cuprinzând modificări comportamentale mai 
puțin grave sub raport juridic, dar supărătoare: minciuna, violența verbală, fumatul ostentativ, 
copiatul la ore, bruscarea colegilor și abateri grave de la morală și legislație penală. Copilul se 
resemnează sau renunță, devenind amorf, sau se revoltă împotriva insuccesului, ceea ce duce  la 
violență, furt, anxietate, fobie școlară. 

Stima de sine scăzută   
Există o corelație între imaginea de stimă a elevului și reușita școlară deoarece modul în care se 

manifestă elevul în școală depinde de modul în care el se percepe , de modul în care profesorii 
reacționează. Activitățile lor, grupul din care fac parte, notele, formează cadrul social în care se 
formează imaginea de sine. Riscurile unei stime de sine scăzută sunt multiplele probleme 
emoționale (depresie, iritabilitate, anxietate), probleme de comportament (agresivitate), scăderea 
performanțelor școlare (eșec școlar, abandon școlar) 

Motivația deficitară   
Motivația deficitară pentru învățare, din partea elevului duce la abandon școlar. Lenea nu este 

un defect nativ, ci este expresia aplicării unor stiluri educative deficitare în sânul familiei. Ea poate 
fi diminuată prin organizarea corectă a regimului de viață a elevului. 

Deficiențe organice 
Multe deficiențe organice au efecte negative asupra reușitei școlare a elevului, cum ar fi: 

tulburări de vedere, de auz, de limbaj, tulburări comportamentale, tulburări nervoase și modificări 
din sfera psihicului. 

 
CAUZE  FAMILIALE 
Familia este unul din microgrupurile esențiale din care copilul face parte și a cărui evoluție, în 

sens pozitiv sau negativ, influențează în mod intim și inevitabil dezvoltarea celui din urmă, sub 
toate aspectele Se poate vorbi despre o sumedenie de factori legați de dinamica vieții familiale, care 
prin eroziunea lor îndelungată, duc la apariția unor tulburări a vieții afective, comportamentale și 
chiar a psihicului copilului, generând distorsiuni, dereglări.  

 
CAUZE LEGATE DE MEDIUL ȘCOLAR  
Relația profesor – elev este complexă, ținând cont de caracteristicile celor două persoane. 

Personalitatea profesorului poate oferi realități psihice stimulative, tonificatoare sau dimpotrivă 
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frustrante, inhibatoare stresante. Câteva situații care pot duce la eșec școlar: pregătirea deficitară a 
profesorului, lipsa de interes a profesorului, absența aptitudinilor educative, respectiv utilizarea unui 
stil de predare incapabil de a trezi interesul pentru oră. 

Conflicte individuale în cadrul clasei de elevi. Apariția unor stări de tensiune între elevii clasei, 
ca urmare a competiției acerbe care apare uneori între aceștia, poate să ducă la crearea unor 
subgrupuri cu caracter închis. În aceste grupuri, se cultivă preocupări și atitudini cu caracter 
infracțional de tipul: practicarea jocurilor de noroc, furturi etc. 

Climatul afectiv din școală. Elevii se simt bine dacă profesorii manifestă emoții pozitive față de 
ei. Clasa îndeplinește funcția de încadrare socială. Buna integrare asigură un confort psihic 
membrilor, relații pozitive, conducând la creșterea stimei de sine.  

 
PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
În condițiile aspirației lor firești către autonomie și independență financiară, tinerii doresc să 

părăsească școala cât mai repede posibil, pentru a avea un serviciu permanent, cu normă întreagă și 
pentru a câștiga cât mai mult. În acest context s-a avansat ideea că absenteismul și delicvența pot fi 
diminuate dacă li se va permite tinerilor să-și asume o poziție productivă pe piața muncii. Astfel, 
munca poate oferi o nouă perspectivă asupra vieții, în sensul că tânărul poate realiza că munca 
necalificată, cum este cea pe care va putea să o presteze dacă nu își finalizează studiile, nu aduce 
recompensele estimate. În urma unor asemenea experiențe, adolescentul va fi fericit să revină la 
școală și poate realiza chiar noi niveluri de performanță academică după revenire. 

Se presupune, ca soluție pentru prevenirea abandonului școlar acceptarea de către familie și 
societate a unui abandon temporar al elevului. 

Există însă și câteva carențe ale acestui principiu. Mai întâi o întrebare se impune: va merge 
copilul să muncească în acest timp sau, el primește în continuare masa caldă de la părinți și bani 
pentru divertisment, considerând, astfel, lipsit de importanță serviciul? 

O măsură de prevenție a eșecului școlar este parteneriatul școală – familie, deoarece pentru 
mulți elevi factorii eșecului școlar se situează în familie. Pentru buna funcționare a relației școală – 
familie este necesar ca părinții să acorde importanță școlii, să manifeste interes pentru studiile 
copiilor lor, să se arate interesați de formarea profesională a copiilor, de perspectivele lor sociale. 
Nu mai puțin importantă este asigurarea în familie a unui cadru cultural adecvat, deoarece s-a 
constatat că precaritatea culturală a familiei poate provoca un retard al dezvoltării intelectuale a 
copilului. 

O alta măsură este crearea unor situații speciale de succes pentru elevii cu dificultăți școlare, 
deoarece succesele și recompensele dezvoltă inițiativele elevului și sporesc încrederea acestuia în 
propriile posibilități. Pentru aceasta este necesar ca profesorul să știe să dozeze în așa fel 
dificultățile sarcinilor propuse elevilor, încât aceștia să fie dispuși să le abordeze fără teamă și cu 
șanse reale de reușită. Un bun exemplu de urmat sunt școlile unde există cluburi (de teatru, echipe 
de fotbal etc. ) care permit copiilor să se integreze și să experimenteze succesul. 

 
Bibliografie:  
 
Botnariuc, P. & Ţibu, S.Portofoliul pentru  educaţie  permanentă,Bucureşti:Ed.Afir,2010 
Cursuri de formare : Educaţi aşa - Educaţie parental 
Crețu, E.,(1999), Probleme de adaptare școlară, Editura ALL EDUCATIONAL, București 
 

514



 
MESERIA DE DASCĂL - ARTĂ ȘI DĂRUIRE 

 
 

Prof. Înv. Primar Corodeanu Lavinia 
Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Oradea 

 
 
Există mai multe motive pentru care unii elevi renunță la școală: probleme personale sau 

familiale, dificultăți de învățare sau o situație socio-economică precară. Caracteristicile sistemelor 
de învățământ și climatul școlar, sunt alți factori care contribuie la implicarea sau neimplicarea 
elevilor în actul educativ.  

Clasa şcolară îşi aduce un aport deosebit în procesul de socializare al copilului. Buna integrare 
în sânul său asigură confortul psihologic. S-a demonstrat că relaţiile armonioase cu ceilalţi conduc 
la o stimă de sine ridicată, la dorinţa de a coopera şi contribuie la creşterea nivelului de aspiraţie, în 
vreme ce izolarea corelează cu anxietatea, slabă stimă de sine, sentimente ostile faţă de colegi, 
comportament agresiv, atitudini negative faţă de şcoală (A. Neculau 1983, apud. A. Cosmovici şi 
colab. 1998, pag. 236). 

Integrarea copilului în şcoală depinde atât de modul de relaţionare a acestuia cu ceilalţi elevi, cât 
şi de personalitatea cadrului didactic, de gradul de empatie de care dă dovadă acesta, de capacitatea 
de a influenţa colectivul de elevi în mod pozitiv. Măiestria pedagogică a învăţătorului se formează 
în contact cu elevii, printr-o cunoaştere temeinică a psihologiei copilului  şi a teoriei didactice. 
Învăţătorul nu mai este un simplu moderator al activităţii de predare-învăţare, ci „lui îi revine 
misiunea de a contribui esenţial la efortul comun de îmbunătăţire a condiţiei umane” (Marcu V. , 
Maroti Ş., 1995, pag. 10). Sarcina  cadrului didactic este complexă: 

- contribuie la formarea personalităţii elevilor, la modelarea comportamentului acestora; 
- îi ajută pe aceştia să-şi descopere calităţile, aptitudinile; 
- cultivă calităţile morale ale elevilor, îi face mai buni, mai toleranţi cu cei din jur ; 
- învaţă elevii să-şi iubească semenii, să-i ajute la nevoie etc.. 
Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial 

intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate care, pus în valoare, va asigura neîntrerupt 
progresul socio-uman. Activitatea creativă oferă elevilor satisfacţii, deoarece au posibilitatea de a se 
manifesta liber, de a fi inventivi, de a avea curaj în a-şi exprima ideile. Creativitatea se manifestă la 
copii prin curiozitate, aptitudini faţă de anumite domenii. 

Stimularea creativităţii elevilor, formarea unor abilităţi sociale, de comunicare,  se poate realiza 
şi prin intermediul proiectelor educaţionale. Astfel, împreună, elevii, învăţătoarele şi părinţii, în 
cadrul unui proiect, am confecţionat mărţişoare folosind materiale din natură (flori uscate, scoici, 
pene, paiete), lăsând ca fiecare să-şi folosească imaginaţia şi să creeze modele originale. Acestea au 
fost făcute cadou celor dragi, dar şi valorificate, iar suma achiziţionată a constituit o bază pentru 
organizarea unei excursii.  

Valorificarea acestora s-a făcut prin vânzarea lor în spaţii comerciale, copiii dovedind astfel şi 
talente de comercianţi, îmbunătăţindu-şi abilităţile de comunicare. Copiii şi-au pus în valoare 
aptitudinile creatoare, lucrând în echipă, ajutându-se la nevoie. În cadrul proiectului părinţii au fost 
parteneri cu proprii copii, ajutându-i în realizarea propriu zisă a mărţişoarelor, dându-le idei sau 
încurajându-le încercările de a realiza modele noi. Modul în care s-au străduit să-şi vândă produsele, 
munca făcută de mânuţele lor fiind mult apreciată de cumpărători, mândria părinţilor faţă de 
realizările copiilor lor cât şi beneficiul financiar de care ne-am bucurat cu toţii prin excursia 
realizată,  au oglindit succesul pe care l-a avut acest proiect. 

Sensibilizarea elevilor faţă de nevoile semenilor comunităţii din care fac parte, dezvoltarea 
calităţilor morale ale acestora, le-am realizat prin participarea la campanii de strângere de fonduri 
pentru copiii aflaţi în dificultate. Astfel, în cadrul unei  campanii umanitare „Din inimi de copii”,  
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am decorat împreună cu elevii  ouă, pe care apoi le-am  valorificat printr-o expoziţie cu vânzare. 
Suma obținută a fost donată unei eleve cu situație materială dificilă,  pentru a putea pleca într-o 
tabără. 

Concluzii:  
Dascălul are un rol important în formarea personalităţii elevilor săi. El le creează o imagine de 

sine pozitivă, le dă încredere în propiile forţe. Copilul învaţă să se descopere pe sine, ceea ce-l va 
ajuta mai târziu ca adult, să-şi aleagă cu succes o profesiune. 

Activităţile iniţiate de învăţător întăresc, stimulează imaginaţia, inteligenţa, originalitatea  
elevilor. De asemenea, prin aceste activităţi, ei îşi dezvoltă abilităţile de comunicare, relaţionare, îşi 
formează anumite deprinderi practice, îşi dezvoltă simţul estetic. 
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Prevenirea abandonului școlar - o prioritate pentru învățământul românesc 
 
 

Prof. Cosma Maria Carmen 
Școala Gimnazială nr. 14 Dr. Tr. Severin 

 
 
Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o 

continuă schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de 
reper. Omul își dorește să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate , fără prea mult efort. Tot 
mai des ne confruntăm cu această problemă a abandonului școlar deoarece, din păcate, unii copii 
sunt nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt fiind 
nevoit să plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care cresc 
alături de bunici, frați mai mari sau alte rude.  

În acest context social, școala are un rol fundamental în viața copilului pe care își pun amprenta: 
frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții, problemele familiale etc. Copiii trebuie să simtă că 
există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați. De 
asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de potențialul și 
talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține.  

Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite în 
cadrul școlii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl copieze. 
Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare 
calitățile. 

Atunci când discutăm despre o problemă atât de actuală și de  delicată precum prevenirea 
abandonului școlar, trebuie să avem în vedere o analiză SWOT pe care o putem realiza în vederea 
depistării unor metode eficiente de prevenire a abandonului. 

Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm punctele tari ale acestor copii cu risc de abandon 
școlar, o să depistăm că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi valorificat la maxim cu condiția să 
vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele negative. 

Acești copii ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii, de exemplu sau pot avea 
anumite abilități tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot fi atenți 
la detalii sau pot fi foarte buni la sport, dans sau muzică. 

În primul rând, datoria noastră de dascăli este aceea de a descoperi preferințele, gusturile și 
dorințele lor, pentru ca mai apoi, să îi sfătuim și să îi ajutăm în dezvoltarea abilităților cu care 
Dumnezeu i-a înzestrat pentru ca, în timp, aceste abilități să se transforme în aptitudini și 
competențe.  

În demersul nostru o să sesizăm probabil și puncte slabe cum ar fi:  
 climatul familial defavorabil care poate îi împiedică de multe ori să învețe sau să își 

îndeplinească cu succes sarcinile școlare; 
 situația financiară dificilă; 
 familii dezbinate; 
 familii care aparțin etniei rrome și care, după o anumită vârstă, nu le mai permit copiilor 

să vină la școală pentru că îi căsătoresc foarte devreme. 
 repetenția, care pentru unii înseamnă retragerea din viața școlară. 

După această analiză a punctelor tari și a celor slabe, se impune depistarea unor oportunități 
oferite de educație, care ar avantaja subiecții în mare măsură. Rolul educației este acela de a oferi 
societății oameni cu caractere frumoase și cu personalități bine conturate.  

Drept urmare, cadrul didactic are datoria morală de a cunoaște copiii, de a-i ajuta să se cunoască 
și să se autoevalueze, de a-i sprijini să devină ceea ce își doresc, conștienți fiind de ceea ce sunt în 
stare. Acești copii cu risc de abandon școlar pot fi implicați în diverse proiecte școlare, în activități 
extracurriculare organizate cu diferite ocazii. Le putem trasa sarcini pe care știm că ei le pot 
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îndeplini datorită calităților lor și le oferim încrederea de care au nevoie. Astfel, încurajați fiind, vor 
putea să izbândească, uneori chiar să ne impresioneze și la final vor beneficia de laudele și 
recompensele noastre. În acest mod, puțin câte puțin, vor ajunge să aibă încredere în ei și să 
descopere calea spre o viață mai bună. 

O altă categorie cu risc de abandon școlar este aceea a copiilor care provin din familii cu o 
situație financiară precară, care nu le permite deplasarea la școală cu mijloace de transport în comun 
sau procurarea celor necesare cursurilor. În asemenea cazuri, se pot găsi soluții de genul 
campaniilor sociale sau a activităților de voluntariat în care chiar subiecții în cauză pot fi implicați 
și la final ajutați. Bursele sociale și rechizitele oferite la început de an școlar sunt și acestea 
binevenite. 

Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu numeroase 
obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru a le oferi 
șansa de a clădi un viitor mai bun. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 

ABANDONUL ȘCOLAR 
CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR COSTEA NICOLETA 
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI - ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCACIU 
 
 
Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătiri complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. 

Din păcate, țara noastră se confruntă cu un număr tot mai mare de cazuri de abandon școlar, la 
vârste tot mai fragede.  

Pentru a face o analiză cât mai corectă a cauzelor care duc la abandonul școlar este necesar să 
privim acest aspect din mai multe perspective: a elevului și a familiei sale, a comunității și a școlii. 

Printre factorii care favorizează abandonul școlar la nivelul elevului și a familiei sale se pot 
enumera: 

 Dificultățile materiale. Multe familii numeroase,care nu au un venit sigur, nu pot asigura 
îmbrăcămintea și încălțămintea adecvate unui copil, iar uneori copiii sunt folosiți în activități 
lucrative sau să aibă grijă de frații mai mici. De asemenea, din cauza lipsurilor materiale copiii nu 
își pot continua școala dacă aceasta se află in altă localitatea decât cea de domiciliu. 

  Modelul educațional oferit de familie (părinți, frați). De cele mai multe ori, în familiile în 
care părinții nu au școală deloc sau doar puține clase, elevii ajung să renunțe la educație, preluând 
astfel modelul părinților. Se manifestă neîncrederea în educație , un interes scăzut față de școală, 
neluând în considerare  că aceasta ar putea fi o soluție viabilă pentu ei. 

 Dezorganizarea familiei. În familiile dezorganizate sunt frecvente probleme de violență, 
alcoolism, divorț, care conduc la lipsuri materiale, la un interes scăzut al părinților față de copii, și 
în final la abandon școlar. 

 Anturajul. Mulți tineri care nu sunt supravegheați suficient de familie ajung să 
interacționeze cu interlopi care îi pot încuraja să desfășoare activități la limita legii sau chiar în afara 
legii , care ar putea să le aducă profituri materiale imediate, acest lucru făcându-i pe tineri să 
renunțe foarte ușor la școală. 

 Migrația. Există copii care părăsesc sistemul de învățământ pentru a-și însoți părinții în 
străinătate. Când revin le este foarte greu să se reintegreze și de cele mai multe ori renunță la școală. 

La nivelul comunității cei mai importanți factori care favorizează abandonul școlar sunt: 
 Mariajul timpuriu. Acest lucru se manifestă mai ales în comunitățile rurale, în rândul fetelor, 

în unele comunități etnice și împiedică continuarea educației. 
 Apariția unui copil. Tot mai des auzim expresia ,,copil cu copil”. Din cauza unei educații 

sexuale precare sau chiar din cauza lipsei ei, tot mai multe fete la vârste fragede rămân însărcinate. 
Apariția unui copil în perioada adolescenței favorizează renunțarea la școală. 

În ceea ce privește școala, situațiile de abandon școlar pot fi determinate de repetențiile repetate, 
integrarea insuficientă în colectivul de elevi, calitatea relațiilor cu profesorii și colegii. 

Efectele abandonului școlar demonstrează de ce acest tip de comportament este deosebit de 
grav. Cei care abandonează școala nu au niciun fel de calificare profesională necesară integrării 
socioeconomice. Pregătirea școlară și profesională deficitară creează premise pentru rata ridicată a 
șomajului și o situație financiară precară. De asemenea, nu pot reprezenta un model de urmat în 
comunitatea în care trăiesc, un model de urmat pentru copiii săi. 

Educaţia are un rol vital în viaţa unei persoane. În afara motivului simplu de a studia din greu la 
şcoală pentru a putea obţine un loc de muncă bun mai târziu, educaţia îi permite unui copil să 
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exploreze şi să interacţioneze cu lumea înconjurătoare, să înţeleagă şi să empatizeze cu alte 
persoane şi popoare, să adopte o gândire critică şi să conteste, să se întrebe cum şi de ce. Aşa cum 
declara profesorul american George Washington Carver: “Educaţia este cheia care deschide poarta 
de aur a libertăţii.” 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă   şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar. 

Modalități de prevenire  a abandonului școlar  : 
 La nivelul comunității-Implicarea, în acțiunea de prevenire și combatere a abandonului 

școlar, a tuturor factorilor de decizie: autorități locale, servicii sociale, ONG-uri, firme.  
 La nivelul familiei – Constituirea unor asociații ale părinților cu copii aflați în situații de de 

risc; Consilierea privind cariera; Sprijin financiar sub formă de rechizite școlare , îmbrăcăminte, 
transport școlar al elevilor din mediul rural în mediul urban; Realizarea de anchete sociale și 
acordarea de asistență social în caz de nevoie;  

 La nivelul școlii –Creșterea atractivității școlii, calitatea intervenției instructiv –educative, 
pertinența conținuturilor în raport cu trebuințele de învățare ale elevilor, relevanța metodelor și 
stilurilor didactice pentru situațiile cognitive ale elevilor, sistemul de evaluare; Creșterea 
flexibilității programelor ,,a doua șansă” din punct de vedere a grupurilor de vârstă dar și al 
curricule; Utilizarea experienței celor care au renunțat la școală, pentru a preveni scăderea încrederii 
față de școală și educație; Dezvoltarea unui program național de educație sexuală pentru elevi, 
focalizat în comunitățile cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente și unde căsătoriile 
timpurii sunt frecvente;    
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Prevenirea abandonului şcolar 
 
 

Prof. înv. Primar. Coșeru Ana Vasilica 
Școala Gimnazială “G. E. Palade” Buzău 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 
• Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 
agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii . Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. De asemenea se are în 
vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul 
colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor comportamentale în 
relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru identificarea anturajului 
elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa negativă a acestuia. 
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Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale". De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil . Aceasta trebuie să identifice: 

o Cum este fiecare 
o Ce ştie fiecare 
o Ce face fiecare 
o Cum cooperează cu ceilalţi 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 
Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 

fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
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este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
 
Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 

Prof. înv. preşc. Coteţ Eugenia Iuliana                                                     
Grăd. cu P. N. Nr. 1 Furcenii Noi, Jud. Galaţi 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 
resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți.  

 
Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 

personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala 

 
Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 

de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
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dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 
 
Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie 
bine organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
 
 
Bibliografie: 
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 Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Cotitu Iuliana 
 
 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 

 îi lipsește motivația școlară; 

 are dificultăți de învățare; 

 are o rată a absenteismului mare; 

 are rezultate școlare slabe; 

 are imagine de sine scăzută; 

 este izolat față de colegi; 

 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 

 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 

 are o lipsă reală a unui suport școlar; 

 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei 
unui control parental; 

 cerințe educaționale speciale; 

 stare de sănătate precară; 

 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 
vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 

 provine din medii sociale sărace; 

 nefrecventarea gradiniței; 
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lipsa unui model educațional din familie.  

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 
cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

 control parental direct și activ în viața copiilor; 

 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 

 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 

 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 

 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 

 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 
probleme; 

 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 

 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 

 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 

 exigențele școlare să fie rezonabile; 

 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 
copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 

 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 

 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 

 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 

 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 

 să existe o dotare materială adecvată în școală; 

 programe de consiliere pentru părinți; 
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 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 

  

Bibliografie: 
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ABANDONUL  ȘCOLAR 
 
 

Profesor învățământ preșcolar: Cotoroianu  Mihaela 
Școala  Gimnazială Nr. 3 – Drobeta Turnu Severin 

 
 
Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin 

care societatea îşi perpetuează existenţa. Astfel, şcoala este un “factor cheie “al dezvoltării. De la 
şcoală se aşteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul şi să înţeleagă prezentul, să îi 
ajute să conştientizeze şi să îşi asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului 
colectivităţilor către un viitor dorit.  

 
Începutul anului şcolar este precedat, în ultimii ani, de probleme care au devenit atât de 

obişnuite în peisaj, încât doar lipsa lor ar mai mira pe cineva; vorbim desigur, despre numărul mare 
de şcoli a căror renovare a încremenit în proiect din lipsa fondurilor, nemulţumirile cadrelor 
didactice, dar şi statisticile care se întocmesc pe marginea anului şcolar precedent, majoritatea cu 
grad ridicat de îngrijorare. Pe această linie se înscriu şi problemele de abandon şcolar şi problemele 
comportamentale. 

 
Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 

cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii 
educativ–informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic 
oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru 
stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen. 

 
Principalul motiv pentru care am ales această temă este domeniul în care lucrez, fiind cadru 

didactic, am înţeles de-a lungul timpului că accesul la educaţie al copiilor proveniţi din familiile 
sărace este o problemă atât de natură educaţională, cât şi socio-economică, altfel spus cauzele 
pentru care acestor copii le este îngrădit accesul la educaţie sunt în egală măsură legate atât de 
disfuncţiile sistemului educaţional, cât şi de problemele de natură socio - economică, cauze care îi 
conduc inevitabil, uneori, spre abandonul şcolar. 

 
Abandonul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan 

psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot 
mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât şi 
pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează”, „etichetează” şi conduce la o 
marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente deviante şi infracţionale. Din punct de 
vedere legal se specifică faptul că frecventarea obligatorie a şcolii încetează la sfârşitul clasei a X- 
a. 

 
Atunci când statul controlează frecventarea şcolii abandonurile înaintea termenului legal al 

şcolarităţii obligatorii sunt relativ rare, fiind adesea deghizate în absenteism intens. 
 
În general cei care abandonează şcoala nu mai sunt reprimiţi ulterior în aceeaşi instituţie 

educativă şi nu sunt înscrişi într-un program de şcolarizare alternativ. Rata abandonului şcolar se 
stabileşte că raport procentual între numărul elevilor înscrişi şi numărul absolvenţilor. Dacă până în 
anul 1990 în România nu s-a vorbit despre abandon şcolar sau neşcolarizare, sistemul neacceptând 
eşecul şcolar ca pe o realitate, nu acelaşi lucru s-a întâmplat după căderea sistemului comunist. Din 
păcate această problemă nu a constituit o prioritate după 1990. Abandonul şcolar creează condiţiile 
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eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele autorealizării în domeniile de 
activitate legitime. Eşecul în a-şi realiza o educaţie şcolară completă se asociază cu perspectivele 
ocupaţionale şi economice limitate, detaşarea de valorile societăţii şi de instituţiile ei şi cu o scădere 
a venitului personal de-a lungul întregii vieţi. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea 
menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor 

de abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-
sociale; 

 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare 
socială prin popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 
În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat     într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 
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Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 
Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 

temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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ABANDONUL  ȘCOLAR 

 
 

Profesor: Crăcea  Otilia – Ina 
Școala  Gimnazială Nr. 3 – Drobeta Turnu Severin 

 
 
 Ce este abandonul școlar? 
 
Abandonul școlar în România este un fenomen social complex. Reprezintă un derapaj în sfera 

educațională, creeând instabilitate în dezvoltarea durabilă a societății, disfuncții și insecuritate în 
mediile cultural, politic, economic. Abandonul școlar se află în strânsă corelare cu absenteismul ca 
varianta agravantă a acestuia, conducând în final la eșecul școlar. Poate fi definit pe scurt ca 
încetarea studiilor înainte de obținerea unei diplome. 

 
Abandonul școlar se concretizează prin două situații specifice: 
 
- Elevii abandonează școala prematur, înainte de termen (înainte de finalizarea perioadei 

învățământului obligatoriu și gratuit); 
 
- Elevii parcurg integral perioada învățământului obligatoriu și gratuit, însă nu obțin diploma de 

bacalaureat. 
 
In definiția Institutului Național de Statistică „rata abandonului școlar” reprezintă diferența 

dintre numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar și cel aflat în evidență la sfârșitul aceluiași 
an școlar, exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar. 

 
In 2008 România înregistra oficial o rată a abandonului școlar de 15,3%, în 2012 a crescut la 

17,4% , iar în 2015 a ajuns la 19,1% (sursa: Eurostat). Se observă o creștere constantă a ratei 
abandonului școlar. Potrivit politicii europene această rată trebuie să scadă la 11,3% în anul 2020 în 
Romania, și pentru acest deziderat sunt necesare măsuri specifice societății românești, eficiente. 
Pentru a înțelege mai bine cum poate fi controlat fenomenul abandonului școlar, mai întâi trebuie să 
cunoaștem cauzele acestuia. 

 
 Care sunt principalele cauze ale abandonului școlar? 
 
Cauzele abandonului școlar pot fi astfel grupate: 
 
I. Cauze din mediul familal: dificultățile materiale, modelul educațional oferit de părinți sau de 

frații mai mari care sunt poate mai influenți, dezorganizarea familiei care atrage după sine dificultăți 
materiale, implicarea în activități aflate la limita legii, intrarea pe piața muncii. Alte motive ce își au 
sursa în cadrul familiei: încrederea scăzută în educație, migrația circulatorie, problemele 
întâmpinate de copiii ce părăsesc sistemul de învățământ românesc și apoi se întorc, și nu în ultimul 
rând, etnică. 

 
II. Factori care apar în comunități, unii specifici doar anumitor comunități: mariajul timpuriu și 

așa zisul “furt de fete” care apar in comunitățile de etnici rromi; apariția unui copil, lipsa de 
securitate în anumite zone și alții. 
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III. Factori ce apar în mediul școlar: neimplicarea, orientarea școlară și profesională, repetenția 
frecventă, integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi, familiaritatea mediului școlar. 

 
Abandonul reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventaării școlii, 

părăsirea sistemului educativ înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete 
sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Din punct de vedere legal se specifică faptul că 
frecventarea obligatorie a școlii încetează la sfârșitul clasei a X- a. Atunci când statul controlează 
frecventarea școlii abandonurile înaintea termenului legal al școlarității obligatorii sunt relativ rare, 
fiind adesea deghizate în absenteism intens. 

 
Educația este percepută ca o funcție vitală a societății, iar școala drept principală instituție prin 

care societatea își perpetuează existența.. Astfel școala este un “factor cheie “ al dezvoltării. De la 
școală se așteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul și să înțeleagă prezentul, să îi 
ajute să conștientizeze și să își asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului 
colectivităților către un viitor dorit. Din acest punct de vedere orice problema cu care se confruntă 
acest sistem de învățământ trebuie analizată, dezbătută și trebuie căutate soluții pentru o eventuală 
ameliorare. Pe această linie se înscriu și problemele de risc de abandon școlar și problemele 
comportamentale. 

 
Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii înaintea obținerii unei 

calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. În plan 
social, pot fi considerate forme ale eşecului școlar abandonul şcolar, excluderea socială şi 
profesională, analfabetismul. De multe ori abandonul se asociază cu delincvenţa juvenilă, cu 
recurgerea la droguri, cu viaţa de familie dezorganizată. 

 
Fenomenul se înregistrează în special la sate şi în comunităţile de rromi,unde copiii sunt folosiţi 

ca sursă de venit sau văzuți ca indivizi cu responsabilităţi în gospodărie. 
 
Pentru a putea reduce numărul abandonurilor școlare ar fi bine să identificăm și să studiem 

câteva cauze: 
 
a) Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie și lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau, muncind ca zilieri la oameni mai avuți din sate. 

 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 

copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori, exploatarea copiilor prin 
muncă de către parinți. Tendința de a considera că familiile din zonele defavorizate nu valorizează 
pozitiv importanța educației este superficială. Lipsa interesului pentru școală se explică prin 
presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților și prin lipsa de cultură a 
comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre școli din asemenea 

zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor dar, și asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de școală. 

 
b) Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 

mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reușita sau eșecul școlar și profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu școala. Cunoașterea acestora atitudini și identificarea surselor de posibile tensiuni sau 
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blocaje manifestate în raport cu cariera școlară a tinerilor constituie un factor important în 
prevenirea abandonurilor. 

 
Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 

fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

 
Una dintre marile probleme cu care se confruntă mediile politice, şi socio-economice din 

România o reprezintă educaţia copiilor rromi. 
 
Din păcate, cei care nu frecventează sau abandonează şcoala sunt deseori discriminaţi – învaţă 

în clase sau şcoli separate, puşi în ultimele bănci ale clasei, trataţi cu indiferenţă, agresaţi verbal de 
către copii sau profesori, traiesc în orfelinate, în instituţii pentru copii cu handicap sau, pur şi 
simplu, pe străzi şi în canale. Estimativ, jumătate din romii care trăiesc în România sunt analfabeţi. 
Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie are ca scop prevenirea şi combaterea 
marginalizării şi excluderii sociale prin îmbunătăţirea ratei de participare la educaţie. 
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DESPRE ABANDONUL ŞCOLAR ŞI PREVENIREA LUI 

 
 

Prof. înv. primar Crăciun Daniela 
Şcoala Gimnazială “I. A. Bassarabescu” Ploieşti 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face învăţătoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
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primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Despre abandonul şcolar şi prevenirea lui, consider că este o temă 
foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i 
determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, 
abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație 
foarte strânsă cu membrii familiei. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educator şi profesor  în 
parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe 
şi să se dezvolte. 

 
 
Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei – Bucureşti 2006 
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ABANDONUL ȘCOLAR,                                                              

CAUZE și MĂSURI DE PREVENIRE 

 

Mirela Crânguș, Profesor, 
Școala Gimnazială nr. 18 “Jean Bart”, Constanța 

 

Abandonul apare ca o consecință a eșecului social, familial sau școlar având consecințe din cele 
mai grave, plecând de la incapacitatea adaptării în societate până la angajarea în acțiuni negative 
îndreptate împotriva propriei persoane, a familiei și a societății. 

Abandonul școlar poate fi cauză a inadaptării școlare, aceasta apărând pe fondul unor probleme 
sociale, individuale, accentuate la nivelul școlii prin faptul că au neglijat individualitatea fiecăruia, 
particularitatea fiecărei situații, ceea ce a dus la amplificarea inegaltății existente din start. 

Este foarte necesară o analiză a cazurilor de inadaptare școlară precizând importanța detectării 
cauzelor socio-economice, culturale, pedagogice și individuale ale nereușitei considerând că fiecare 
caz de insucces școlar are o istorie proprie. Pe parcursul școlarității, diverși factori fizici, afectivi, 
morali, familiali, sociali sau pedagogici se pot combina paralizând capacitatea de învățare, 
educabilitatea elevului, respectiv dezvoltarea acestuia. 

Există legături demonstrate între sărăcie și abandonul școlar. Nu este o surpriză că barierele sunt 
de puține ori înlăturate prin simpla creștere a sumei de bani acordată școlilor. Este necesar ca 
resursele să fie orientate și spre elaborarea și implementarea unor inițiative care să asiste și să 
susțină implicarea elevului în procesul de învățare. Este necesar să faciliteze schimbarea atitudinii 
elevului, familiei și comunității față de educație.  

Exemple de astfel de inițiative sunt comunicarea unor informații privind sprijinul ce poate fi 
oferit familiilor, îndrumarea în procesul de obținere a acestora. De asemenea implicarea în acțiuni 
împreună cu familii din comunități marginalizate, sprijinirea acestora pe măsură ce câștigă 
încredere în capacitatea lor de a obține beneficii din procesul educațional, cât și de a contribui la 
acesta. 

Nefrecventarea se prezintă ca o serioasă barieră în calea șansei la educație. Problemele de 
frecventare a școlii sunt de multe ori privite ca o problemă de disciplină. Cu toate acestea ele apar 
din multe motive, de multe ori complexe, ceea ce face necesară o abordare specializată atentă. În 
toate cazurile, scopul trebuie să fie de a descoperi și aborda cauzele absenței și mai puțin de a se 
ocupa doar de efectul lor. 

Prezența neregulată la ore duce la pierderea unor părți dintr-o succesiune de lecții. Elevii ajunși 
într-o astfel de situație nu se văd capabili să recupereze ceea ce au pierdut. Ei consideră, eventual, 
că alte zile în care nu vin la școală ar fi mai ușor de suportat decât recuperarea activităților de la 
școală. De asemenea ei pierd contactul cu prietenii de la școală, ceea ce reduce atractivitatea 
socială a școlii. 

Școlile, părinții și cei care care au grijă de copii, au datoria de a asigura frecvența. Îndeplinirea 
acestei datorii necesită o evidență sistematică pentru identificarea tiparelor de frecvență scăzută, 
proceduri care pot identifica motivele care stau la baza absențelor pe peroade mai mari de timp și 
strategii de abordare a motivelor identificate. Eficiența acestor măsuri va fi redusă în mod 
considerabil, dacă mediatorii școlari nu vor lucra ca parte a unei echipe integrate ce abordează 
frecvența ca o problemă a întregii școli. Experiența a arătat că școlile unde s-au obținut 
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îmbunătățiri ale frecvenței au folosit strategii ce privesc întreaga școală, strategii care au pus accent 
și pe îmbunătățirea implementării curricumul-ului și a practicilor de evaluare. Îmbunătățirile 
înregistrate în ceea ce privește frecvența sunt legate și de percepțiile comunității. Este necesar ca 
familiile să sprijine eforturile școlii de a aduce elevii la școală în fiecarev zi. De asemenea este 
necesar ca școlile să analizeze propriile structuri și sisteme de combatere a frecvenței slabe și să le 
facă cunoscute în comunitate. 

O altă barieră în calea șansei la educație o constituie uneori cadrele didactice, prin atitudinea lor 
față de elevi și familii. Școlile nu își propun în mod intenționat să ridice bariere în calea învățării. 
Există, totuși elemente care descurajează elevii, care rezultă din atitudinile cadrelor didactice, din 
sistemul însuși, din politicile și procedurile școlii și din abordările tradiționale ale managementului 
clasei de elevi. 

Școlile întâlnesc cele mai mari dificultăți atunci când se confruntă cu bariere pe care le 
consideră externe și cu mult în afara controlului școlii – condițiile de acasă și din familia elevului 
care afectează abilitatea acestuia de a fi complet receptiv la oportunitățile educaționale pe care le 
oferă școala.  

Trebuie să se realizeze aici un echilibru. Cu siguranță că școlile și profesorii nu pot să rezolve 
toate problemele sociale pe care le întâlnesc. Dar cadrele didactice trebuie să se concentreze pe 
responsabilitățile lor profesionale și să țină seama de nevoile, problemele și istoria de viață a 
tuturor elevilor. 

Pentru înlăturarea acestor bariere, se recunoaște importanța rolului serviciilor de sprijin – 
mediatori școlari, mentori, servicii sociale, reprezentanți ai comunității și școlile însele, ca agenți 
activi în punerea în practică a unor inițiative. De aemenea este necesară o colaborare între instituții, 
bazată pe o viziune comună asupra incluziunii tuturor copiilor în sistemul educațional de masă. 

 

Bibliografie: 

 

 Maria Andruszkiewicz și Keith Prenton (2006), Educația incluziva. Concepte, politici și 
practici în activitatea școlară 

 Keith Prenton (2006), Planificarea în contextul ameliorării școlare 
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Proiect educaţional „Prevenirea şi scăderea ratei abandonului şcolar” 

 

Crepelca-Kovacs Beatrix 

 

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială, Peregu Mare 

Parteneri proiect: Primăria comunei Peregu Mare, Poliția locală, medic de familie, familia 

Perioada derulării: 1 an școlar 

Argument/justificare 

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de 
relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 
social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) 
determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut. 

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 
dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare 
şi notare, frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, 
uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, 
absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită 
care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

  identificarea elevilor cu risc de abandon şcolar; 

  reducerea sau anularea cazurilor de părăsire timpurie a sistemului educaţional; 

  evitarea comportamentelor evazioniste; 

  creşterea motivaţiei şi a performanţei şcolare; 

  îmbunătăţirea comunicării dintre şcoală şi familie, profesori şi elevi 

Scopul proiectului 

 Reducerea fenomenului absenteismului prin dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor 
adecvate ale elevilor la cerinţele şcolii; 

Rezultate:  

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului 

Proiectul va contribui la: 

  reducerea fenomenului absenteismului prin dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor 
adecvate ale elevilor la cerinţele şcolii; 

  reducerea sau anularea cazurilor de părăsire timpurie a sistemului educaţional; 

 evitarea comportamentelor evazioniste; 
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 evitarea riscurilor pe care le implică fuga de la școală (depresia, consumul de substanțe 
toxice legale și ilegale, posibile acte delictuale, abandon școlar, etc.); 

  creşterea motivaţiei şi a performanţei şcolare; 

  îmbunătăţirea comunicării dintre şcoală şi familie, profesori şi elevi. 

Grup ţintă: elevii din clasele V –VIII  

Activități:  

 Activitate informativă-diseminarea proiectului în școală de către consilierul școlar; 
  „Absenteismul” Dezbatere cu cadrele didactice susținută de consilierul școlar; 
 Identificarea elevilor cu număr crescut de absențe;  
 Identificarea cauzelor care determină situațiile de absenteism; 
 Monitorizarea permanentă a absențelor-combaterea absenteismului și a abandonului școlar;   
 Desfășurarea activităților de consiliere individuală și colectivă cu elevii cu un număr mare 

de absențe, respectiv în risc de abandon;   
 Consilieri individuale și colective cu părinții elevilor cu un număr mare de absențe; 
 Evaluarea proiectului; Raport de activitate; 

 
Resurse necesare derulării activităților 

a) UMANE: Elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea în ansamblul ei. 

b) MATERIALE: Video, televizor, computer, aparat foto, CD-uri, consumabile (hârtie, xerox, 
marchere, tuş, lipici, foarfeci, hârtie colorată, hârtie creponată, scoch) 

Responsabil de proiect: director 

Responsabili de activitate: profesori, învățători, director, medic, polițist, asistent socia, consilier 
școlar 

Monitorizare și evaluare proiect. 

  elaborarea unui raport final al proiectului; 

 numărul de participanţi la activitățile proiectului; 

Modalități de asigurare a continuității/ sustenabilității proiectului: 

 posibilitatea continuării proiectului şi în următorul an școlar 

 experiențele dobândite vor fi valorificate în contextul altor proiecte inițiate. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. înv. primar CRETU MARIANA 
Şcoala gimnazială nr. 3 Chirnogi 

Jud. Călăraşi 
 
 
Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 

anumit nivel de învăţământ. 
Abandonul școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație reprezintă fenomene distincte; 

primul se referă la elevii care renunță să mai frecventeze școala (într-un anumit nivel de 
învățământ), în timp ce al doilea se referă la tinerii dintr-o anumită grupă de vârstă (18-24 de ani) 
care au părăsit sistemul de educație înainte de a finaliza învățământul obligatoriu și care nu au 
urmat ulterior un program de formare profesională continuă/calificare 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai 
provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 

 Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început 

 
Acţiuni pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar pot fi: 
 
I. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale  
•Creşterea calităţii educaţiei în toate mediile rezidenţiale 
•Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară la educaţie, inclusiv a celor 

din zonele izolate; eliminarea oricăror forme de discriminare şi segregare  
•Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru cuprinderea tuturor copiilor de 

vârstă şcolară în clasa pregătitoare  
•Credibilizarea învăţământului tehnic şi professional 
•Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale 

speciale 
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II. Reintegrarea în sistemul educațional a persoanelor care au părăsit timpuriu școala 
•Eficientizarea reţelei şcolare, care să corespundă nevoilor reale ale comunităţii locale şi ale 

societăţii în general  
•Dezvoltarea parteneriatului interinstituțional pentru identificarea persoanelor care au părăsit 

timpuriu școala și care îndeplinesc condițiile de vârstă pentru cuprinderea în sistemul educațional 
•Asigurarea unei oferte adecvate de programe educaționale de tipul A doua șansă 
 
III. Dezvoltarea autonomiei instituționale prin implementarea unor măsuri și acțiuni de 

prevenire și reducere a abandonului școlar 
 •Asigurarea consultanţei și sprijinirea managerilor unităţilor de învăţământ, în vederea 

dezvoltării parteneriatelor active cu autorităţile şi comunitatea locală pentru prevenirea abandonului 
școlar 

 •Implicarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitatea locală în 
proiecte educaționale ce au ca scop prevenirea și reducerea abandonului școlar; 

 •Dezvoltarea de programe şi servicii de asistenţă psihopedagogică la nivelul unităților de 
învățământ din mediul rural 

 
IV. Formarea continuă a personalului didactic pentru promovarea practicilor educaționale 

specifice prevenirii abandonului școlar 
•Abordarea problematicii abandonului şcolar în activităţile de formare continuă  
•Susţinerea cercetării ştiinţifice, didactico-pedagogice şi de specialitate, a colaborării cu mediul 

academic universitar, în scopul realizării de diagnoze, analize şi a elaborării unor strategii 
educaţionale relevante pentru prevenirea și reducerea fenomenului abandonului școlar 

 
V. Formarea părinților pentru conștientizarea rolului de beneficiari indirecți ai educației 
•Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor  
•Extinderea în mediul rural a proiectelor educaționale de tip Școala părinților 
 
 
Bibliografie: 
 

1.Vrăjmaş, Anca, 2001, Consilierea părinţilor, Editura Polirom, Iaşi. 
2.Bogdan Voicu (coord), Renunţarea timpurie la educaţie: posibile căi de prevenire, 

Bucureşti: UNICEF şi Centrul Educaţia 2000 +, 2010. 
3. Bîrsan C., Lungu A. Abandonul școlar – efect al insuccesului școlar - studiu de cercetare. 

Sălaj, 2007.  
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COMBATEREA  ABANDONULUI  ŞCOLAR                                             
(studiu de specialitate) 

 

prof. înv. primar  - CREȚU OANA  DANIELA                                             
Colegiul Național de Artă  ,,George Apostu’’ Bacău 

 

Părăsirea timpurie a școlii (PTŞ) are implicaţii sociale și economice importante. PTŞ este un 
factor major care contribuie la excluziunea socială ulterioară în viaţă. Tinerii care părăsesc prematur 
școala sunt mai predispuși riscului asociat șomajului sau al celui de a câștiga mai puţin odată ce 
găsesc un loc de muncă. Estimările legate de competenţe necesare în Europa sugerează că, pe viitor, 
doar 1 din 10 locuri de muncă va putea fi accesat de o persoană care a părăsit timpuriu școala.  

Această problemă generează o serie de costuri publice și sociale, sub forma unor venituri și a 
unei creșteri economice mai mici, a unor venituri fiscale mai reduse și a unor costuri mai ridicate 
pentru serviciile publice, cum sunt cele din sănătate, justiţie și plata prestaţiilor sociale. În contextul 
declinului rapid al populaţiei, părăsirea timpurie a școlii va compromite perspectivele de creștere pe 
viitor ale României. România se confruntă cu provocări la nivelul populaţiei, care necesită un 
echilibru între reformele de politică în educaţie și în economie.  

Populaţia României a scăzut semnificativ în ultimele două decenii, din cauza ratei scăzute a 
nașterilor și a emigrării. Dacă se menţin previziunile actuale, numărul total al copiilor de vârstă 
școlară și al tinerilor va scădea cu 40% până în anul 2025. În contextul declinului demografic, 
amploarea fenomenului PTŞ în România relevă faptul că mulţi tineri din rândul populaţiei școlare 
părăsesc sistemul de învăţământ fără a deţine abilităţile și formarea necesară solicitate pe piaţa 
muncii.  

Aflaţi în incapacitatea de a se angaja, mulţi tineri abandonează piaţa muncii, ceea ce determină 
scăderea contribuţiei acestora la creșterea economică a ţării. Mesajul este clar: o ţară a cărei rată de 
PTŞ este ridicată se va confrunta cu probleme legate de forţa de muncă și somaj, de coeziune 
socială și de competitivitate în general. Reducerea PTŞ este esenţială pentru atingerea mai multor 
obiective europene și naţionale cheie. Este important să fie luate în considerare obiectivele 
identificate de strategia Europa 2020: creştere inteligentă, prin îmbunătăţirea nivelurilor de 
educaţie, formare si creştere incluzivă, prin sublinierea PTŞ ca factor de risc major pentru somaj, 
sărăcie și excluziune socială. Îmbunătăţirea abilităţilor cetăţenilor și reducerea părăsirii timpurii a 
școlii continuă să fie priorităţile cheie ale României.  

Cauzele părăsirii timpurii sunt multiple și diverse: lipsa accesibilităţii în general și a adaptării 
rezonabile în învăţământ, lipsa tehnologiilor de acces și dispozitivelor asistive în procesul de 
învăţământ, insuficienţa serviciilor de sprijin oferite, lipsa transportului adaptat, slaba conștientizare 
a familiei cu privire la importanţa dezvoltării potenţialului copilului/tânărului, atitudini 
discriminatorii sau negative cu privire la incluziunea şcolară a copiilor și tinerilor cu dizabilităţi 
și/sau cerinţe eductive speciale și altele. 

În România, părăsirea timpurie a şcolii predomină mai ales în rândul anumitor grupuri aflate în 
situaţie de risc, în special tineri din comunităţile rurale, tineri provenind din familii cu venituri 
modeste, rromi, alte minorităţi şi elevi care au repetat cel puţin un an sau care au abandonat şcoala. 
PTŞ este o problemă pregnantă, mai ales în mediul rural. La nivelul învăţământului secundar, rata 
de abandon a fost de 1,5 ori mai mare în şcolile din mediul rural, decât în cele din mediul urban. 
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Elevii săraci rămân în urma celor mai înstăriţi, iar accesul lor la învăţământul secundar superior şi 
post-secundar este limitat.  

Elevii de etnie rromă se află în situaţie de risc din cauza condiţiilor precare de trai şi a sărăciei; 
situaţia este şi mai gravă pentru fetele de etnie rromă, în parte din cauza tradiţiilor culturale. 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECŞ) este actorul cheie, atât în formularea, cât şi în 
implementarea politicii, cu toate că numeroase instituţii sunt implicate în implementarea 
intervenţiilor privind PTŞ, inclusiv alte ministere, inspectoratele şcolare judeţene, şcolile, ONG-
urile, autorităţile. 

În concluzie, principalele soluții ce trebuie aplicate pentru a remedia situația sunt: 

1. Înțelegerea cauzelor principale 

2. Implementarea unei metodologii centrate pe elev 

3. Încurajarea elevilor spre implicare 
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PROIECT DE CONSILIERE A SITUAŢIILOR DE ABANDON ŞCOLAR 

 
 

PROF. CRISTEA LUCREȚIA 
GRĂDINIȚA CU P. N. VLĂDENI/ JUD. DÂMBOVIȚA 

 
 
 
SCOP: Prevenirea şi reducerea comportamentelor de risc şcolar care au ca finalitate abandonul 

şcolar  
 
GRUPUL  ŢINTĂ: 

 elevii cu risc de abandon şcolar şi/sau cu tulburări de comportament; 
 cadrele didactice din şcoală. 

 
ECHIPA PROIECTULUI 

 prof. psiholog ................ – coordonator;  
 prof. .................................... – îmbunătăţirea legăturii şcoală – familie; 
 prof. .....................................– medierea conflictelor dintre elevi; 
 prof..................................... – consilier educativ;  
 prof....................................... – şeful Comisiei diriginţilor; 
 cadrele didactice din şcoală. 

 
COLABORATORI: 

 Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei; 
 Direcţia Judeteana de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 
 Poliţia; 
 

DURATĂ: 1 an 
 
OBIECTIVE:  

 integrarea elevilor cu risc ridicat de abandon şcolar în colectivele din care fac parte; 
 reducerea numărului de elevi aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar prin 

implicarea activă a familiilor acestora în procesul instructiv-educativ; 
 perfecţionarea aptitudinilor cadrelor didactice privind managementul clasei şi al 

conflictelor. 
 

ETAPE: 
 Popularizarea proiectului în rândul cadrelor didactice şi elevilor; 
 Întâlnirea lunară a membrilor echipei de proiect privind monitorizarea proiectului; 
 Derularea activităţilor în scopul prevenirii şi reducerii cauzelor abandonului şcolar 

şi/sau problemelor legate de tulburări comportamentale; 
 Reevaluarea proiectului la nivel de şcoală; 
 Diseminarea informaţiilor. 
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PROGRAMUL ACTIVITATILOR DERULATE 

 
ACTIVITĂŢI 
DERULATE 

DESCRIERE CALENDAR RESPONSABILI 

Toţi suntem 
speciali 

Consilierea individuală şi de grup a 
elevilor cu risc de abandon şcolar, a 
familiilor acestora şi a cadrelor 
didactice 

Săptămânal  Prof. Psiholog  

Săptămâna 
creaţiei 

Atelier de creaţie pentru elevii cu 
risc de abandon şcolar (cercul de 
pictură, de muzică, de dans, de 
lectură, sportiv) 

 
Lunar  

Cadrele didactice de 
specialitate (muzică, 
desen, limba 
română, sport) 

Eu, tu… 
împreună 

Consilierea de grup a elevilor cu 
tulburări de comportament 
(agresivitate verbală şi fizică) 

Lunar  Cadre didactice 
Prof. Psiholog  

Şi eu sunt ca 
voi 

Implicarea elevilor cu CES în 
diverse activităţi extraşcolare; 
parteneriat educaţional 

Lunar  Cadre didactice 

Ce s-a mai 
schimbat? 

Întâlnirea echipei de proiect pentru 
analiza activităţilor desfăşurate 

Lunar  Coordonator  

Elevul – 
provocarea mea 
actuală 

Consilierea cadrelor didactice  
Managementul clasei şi 
managementul conflictelor 

Lunar Prof.  
Prof. Psiholog  

Copilul – 
adultul în 
miniatură 

Lectorat pentru părinţii elevilor cu 
risc de abandon şcolar 

Lunar Cadre didactice 
Prof. Psiholog  

Unde-s mulţi, 
puterea creşte! 

Parteneriat cu Poliţia privind 
combaterea comportamentelor 
deviante/delicvente 

Lunar Învăţători/diriginţi 
Prof. Psiholog 
 

Cunosterea de 
sine 

Analiza aptitudinilor si abilitatilor 
personale (ale elevilor) 

Lunar Diriginte 
Prof. Psiholog 

Alături de 
învăţător / 
diriginte 

Vizite la domiciliul elevilor cu risc 
ridicat de abandon şcolar 

Când este cazul Diriginte/Învăţător 
Prof. Psiholog  

Consilierea 
situaţiilor de 
criză 

Intervenţie psihologică în situaţii de 
criză 

Când este cazul Prof. Psiholog 

Am schimbat 
ceva! 

Activităţi de diseminare a 
rezultatelor proiectului 

 Coordonator  
Cadre didactice 

 
 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: 

 rata abandonului; 
 numărul elevilor corigenţi, repetenţi şi cu situaţie şcolară neîncheiată; 
 numărul elevilor cu media scăzută la purtare; 
 imaginea elevilor cu risc ridicat de abandon şcolar în viziunea colegilor şi cadrelor 

didactice; 
 numărul actelor de agresivitate manifestate de elevii cu risc de eşec şi abandon 

şcolar; 
 numărul sesizărilor la agentul de proximitate, Poliţie, asistenţa socială etc. 
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Ce este abandonul școlar?                                                              
Cauze și modalități de prevenire 

 

CRISTIAN MIHAELA                                                                
Gradinita nr. 94, Bucuresti 

 

Educatia se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală prin intermediul 
cadrelor didactice. O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l 
desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din 
ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră 
şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

        Pentru reducerea numarul abandonurilor şcolare am  identificat câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale.  

 Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
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acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

- identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

- implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

- creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 
şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 
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CAUZE  ȘI  SOLUȚII  PRIVIND ABANDONUL ȘCOLAR 

 

PROF. CRISTIAN MIRELA                                                             
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HORLEȘTI, JUD. IAȘI 

 

Abandonul şcolar este, în fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din diferite 
motive, se îndepărtează de şcoală şi, în cele din urmă, o părăseşte. Totodată, poate fi considerat o 
formă a eșecului școlar, reprezentând astfel o problemă acută a sistemului de învățământ. De fapt, 
este ultima fază a insuccesului școlar. 

Abandonul școlar reprezintă o renunțare la participarea la cursuri înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale sau încheierii ciclului de studiu început. Este un fenomen 
periculos întrucât determină efecte negative atât în plan social, cât și în plan psihologic individual. 
Din perspectiva socială, eșecul școlar duce la o etichetare din partea celorlalți și implicit la 
marginalizarea socială ce determină un comportament deviant. În ceea ce privește latura psihologică 
individuală, se poate vorbi de o alterare a imaginii de sine a elevului ce a decis să abandoneze 
școala și care își va pierde tot mai mult încrederea în forțele proprii ce va duce la teama de eșec. 
Pentru a înțelege motivele care au stat la baza deciziei de a nu mai frecventa cursurile de la școală 
este important să cunoaștem factorii ce au contribuit la luarea deciziei. În această situație se poate 
vorbi de factori individuali, familiali și școlari. 

Dintre factorii individuali, se pot enumera: starea de sănătate,motivația redusă pentru activitățile 
școlare, dificultăți în învățare, absenteismul ridicat. În ceea ce privește factorii familiali, aceștia pot 
fi: situația financiară precară, nivelul redus de educație alpărinților, familie monoparentală, copil 
temporar sau permanent crescut de bunici sau alte rude, copil aflat în plasament familial, copil care 
stă în gazdă sau la cămin – situație întâlnită la nivelul liceal.Factorii școlari ce stau la baza 
abandonului școlar pot fi: rezultate școlare slabe, corigențe sau situație de repetenție în anii 
anteriori, comportament deviant, implicând violența față de colegi sau profesori,lipsa de comunicare 
atât cu ceilalți colegi, cât și cu profesorii. 

Diverse studii au arătat că principala cauză a abandonului școlar este dată de situația familiei în 
care crește copilul. Aceasta trebuie să asigure învățăcelului un mediu favorabil dezvoltării și 
studierii.În același timp, școala poate fi o cauză a abandonului școlar. Din acest motiv, cadrul 
didactic trebuie să fie promotorul unor programe ce urmăresc prevenirea și combaterea abandonului 
școlar. 

Reducerea semnificativă a numărului de elevi care părăsesc școala este o investiție esențială nu 
numai în viitorul fiecăruia dintre ei, cât și pentru societate. Este indispensabilă o strategie de 
prevenire a abandonului școlar. Concepția unei strategii trebuie să se bazeze pe informații precise 
care să permită o mai bună orientare a măsurilor, un sistem de monitorizare a evoluției părăsirii 
timpurii a școlii. În cadrul unui program de prevenire a abandonului școlar trebuie avute în vedere: 
strategii de intervenție la nivelul comunității, strategii de intervenție la nivelul familiei, strategii de 
monitorizare și gestionare a traseului educațional al elevului, strategii de intervenție la nivel de 
școală și strategii de intervenție la nivel de elevi. 

Strategiile ce pot avea un impact pozitiv în prevenirea și combaterea abandonului școlar sunt: 
•Formarea unor asociații ale părinților ce au copiii aflați în situația de risc sau chiar de abandon 

școlar prin care să se prezinte tehnici de rezolvare a situațiilor de criză și strategii de găsire a unui 
locde muncă. 

•Organizarea de seminarii educaționale în scopul informării părinților cu privire la variantele 
optime de școlarizare pentru elevi. 

•Familiarizarea profesorilor cu tehnici de învățare activă și interactivă. 
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•Participarea profesorilor la cursuri privitoare la managenentul clasei de elevi. 
•Consilierea psihopedagogică a elevilor atât individual, cât și în grup. 
•Constituirea unor programe de tipul ”școala după școală” pentru elevii care manifestă 

dificultăți de asimilare, precum și pentru cei cu lacune datorate absenteismului. 
Dincolo de aceste strategii, și elevii au venit cu o serie de propuneri în scopul reducerii 

absențelor de la școală: 
- reducerea numărului de ore prevăzute în programul școlar, 
- reducerea volumului de informații, 
- mărirea timpului alocat pauzelor, 
- adaptarea sarcinilor de lucru la nivelul de înțelegere al elevilor, 
- o mai bună relaționare între profesor și elevi, 
- diversificarea metodelor de predare. 
Fenomenul abandonului școlar apare frecvent în școlile țării noastre și nu numai. Este important 

ca școala să găsească strategiile potrivite pentru a-l face pe elev să înțeleagă importanța parcurgerii 
unei forme de învățământ și care sunt efectele în caz contrar. Este indispensabilă găsirea unor 
strategii optime pentru diminuarea abandonului școlar în ideea în care școala este cea care pune 
bazele formării profesionale. 

Trăim într-o cultură ce se impune, pentru a supravieţui, prin agresivitate (la teatru se vinde 
argoul), ne vedem înconjuraţi de o civilizaţie agresatoare: totul se cere a fi cumpărat, reclamele 
violentează simţurile, de la mare depărtare, se ard etape, nu se mai aşteaptă o anumită vârstă pentru 
coacere, pentru asimilarea unor adevăruri, totul este comestibil dacă suntem în stare să digerăm, iar 
inteligenţa noastră se valorizează după cât de bine ne adaptăm acestor atacuri cotidiene. Nu este de 
mirare atunci că ai noştri copii ni se impun printr-o aceeaşi agresivitate ingerată din viaţa 
intrauterină, împreună cu stresul mamei sau al familiei în general. Şi dacă le admitem dreptul de a 
se enerva, considerându-l natural, ne mirăm, totuşi că sunt atât de vehemenţi în răzbunare fizică, ori 
agresare verbală, de la o vârstă timpurie. 

Agresivitatea presupune existenţa unui conflict.Printre elevi, conflictul se manifestă ca: 
neînţelegere, ciocnire de interese, dezacord, antagonism, ceartă, discuţie violentă, coliziune de idei 
sau de interese, disensiune, fricţiune, ba chiar competiţie. Copiii noştri nu admit restricţionările, 
sunt refractari la tot ce se interpune bunei împliniri a voinţei lor. Ei trebuie învăţaţi să accepte 
uneori şi manifestarea contrariului a ceea ce ei şi-au pus în gând. Și mai trebuie abilitați a se apăra 
de vorbele rele, jignitoare, ale colegilor, pentru a nu ajunge la un comportament de 
pseudoîmbolnăvire ce-i reține acasă, evitând întâlnirea cu atacatorii, până la abandon școlar deviat 
în ultim moment, cu ajutorul părinților, prin mutare la o altă școală, în speranța că un alt anturaj va 
fi mai cald, mai ferit de micile mari răutăți. 
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Abandonul  şcolar                                                                      
Cauze şi modalităţi de prevenire 

 

Prof. înv. preșcolar Mirea Cristina - Georgiana 
Şcoala Gimnazială Nr. 2 - Grădinița Nr. 6, Buftea-Ilfov 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 

şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală , găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ fiecare după posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, la fel şi 
gradul lor de adaptare şi percepere dar în mediu şcolar fiecare are un statut, un rol, o valoare fapt ce 
îl determină  să continue şi să îndrăgească  acest mediu. Trebuie plecat de la premisa că fiecare 
copil are o valoare, este unic şi că fiecare copil poate învăţa dar pentru asta cadrul didactic trebuie 
să cunoască aptitudinile şi nevoile fiecarui copil integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să 
îl cunoască, să îi cunoască trăirile. 

551



Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 

 activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a 
şcolii;   

  concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).    
                   
 organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta                                     
  
Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu elementul 

de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei elevilor în 
activităţi legate de spaţiul şcolar. 

Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 

În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 
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CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. inv. preșcolar,Cristina Popovici 
G. P. N. Corbu, Coșești, Argeș 

 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 

 îi lipsește motivația școlară; 

 are dificultăți de învățare; 

 are o rată a absenteismului mare; 

 are rezultate școlare slabe; 

 are imagine de sine scăzută; 

 are o lipsă reală a unui suport școlar; 

 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei 
unui control parental; 

 cerințe educaționale speciale; 

 stare de sănătate precară; 

 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 
vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 

 provine din medii sociale sărace; 

 nefrecventarea gradiniței; 

 lipsa unui model educațional din familie. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 
cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 
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 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.  
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PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR 

 

CRISTINA TURBATU 

 

A fi profesor în societatea contemporană presupune asumarea unei responsabilităţi deosebit de 
mari. A fi profesor presupune transmiterea eficientă de informaţii din domeniul de specialitate al 
acestuia destinate elevilor săi.  

De asemenea, a fi profesor eficient presupune stabilirea unei relaţii pozitive cu elevii săi, 
construită pe încredere reciprocă, cooperare, empatie şi interes educaţional. Acest ultim aspect 
menţionat presupune acordarea de sprijin pentru problemele cu care se confruntă elevii în 
încercarea lor de a le rezolva cât mai eficient.  

În acest sens, pentru numeroşi elevi, abandonul şcolar poate reprezenta o foarte mare problemă, 
deoarece aceasta poate crea premisele eşecului educaţional şi în viaţă. Astfel, profesorii au un rol 
extrem de important în motivarea şi încurajarea elevilor în a rămâne în sistemul educaţiei formale, 
în acord cu particularităţile lor.  

În prezentul articol vom încerca să analizăm câteva aspecte referitoare la principalele modalităţi 
prin care profesorii îşi pot ajuta elevii să-şi depăşească dificultăţile legate de părăsirea timpurie a 
şcolii, respectiv să rămână în sistemul educaţional până la absolvirea cu diplomă a ciclului şcolar 
început. 

Responsabilitatea evitării abandonul scolar, insa, nu este doar a scolii, este si a parintilor 
deopotriva.  

Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare 
participării școlare expune copiii riscului de abandon școlar. Potrivit  cercetărilor ”Învățământul 
gratuit costă”, deși legea prevede gratuitatea învățământului public, realitatea ne arată că părinții 
trebuie să facă față unor cheltuieli strâns legate de școlarizarea copiilor lor.  

Fie că este vorba de uniformă, manuale alternative, rechizite, fondul clasei și cel al școlii, 
transportul spre și dinspre școală sau meditații, costurile „ascunse” ale învățământului reprezintă 
obstacole greu de depășit în calea dreptului la educație al tuturor copiilor, dar mai ales al celor din 
familii sărace. De asemenea, riscul părăsirii școlii crește și în cazul copiilor ai căror părinți, cu un 
nivel redus de educație, nu pot să îi sprijine pe copii în efectuarea temelor. 

De asemenea un rol major il are si implicarea autoritatilor locale, dar si programele derulate la 
nivel national, gen ‘Scoala dupa scoala’, poate aduce imbunatatiri considerabile. 

Daca parintii ar beneficia de consiliere și servicii sociale, juridice și sprijin material, în funcție 
de nevoile identificate pe fiecare individ in parte, s-ar face mai multa lumina. Ar fi deasemenea 
benefica organizarea de actiuni de informare și conștientizare in scoli cu privire la dreptul copilului 
la educație.  

Se pot crea programe de implicare a specialiștilor din instituțiile partenere, grupuri de lucru 
având ca scop întărirea rețelelor interinstituționale locale care oferă servicii complementare și de 
calitate copiilor și familiilor. 

Dar pentru ca toate aceste lucruri sa poata fi posibile, este nevoie de un start si de implicare din 
toate directiile. 
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Utilizarea strategiilor didactie interactive bazate pe învăţarea în colaborare                
şi prin cooperare în prevenirea abandonului scolar 

 

Prof. Crivoi Mihaela, Scoala Primara Bogonos, Iasi 

 
Abandonul şcolar este o conduită de evaziune definitivă, care constă în încetarea frecventării 

şcolii şi părăsirea sistemul instructiv-educativ. Această conduită este precedată de cea de 
absenteism. 

O parte dintre devierile comportamentale manifestate în mediul şcolar, printre care se numără şi 
absenteismul şi abandonul şcolar, se află în legătură cu greşelile de educaţie ale cadrelor didactice şi 
cu stabilirea relaţiilor incorecte între elevi. Ele pot fi prevenite printr-o organizare corectă a vieţii şi 
a raporturilor intraşcolare, deoarece un bun climat şcolar influenţează totdeauna pozitiv sfera 
emoţională a stării psihice a elevului.  

Organizarea în şcoală a unui regim de activitate disciplinată prin supraveghere şi control, prin 
gradarea sarcinilor, prin neadmiterea abaterilor, a dezordinii, precum şi prin cultivarea constantă a 
acţiunii ferme, perseverente, principiale şi prompte a colectivului de elevi, cu scopul menţinerii unui 
nivel ridicat de ordine şi muncă, are o mare importanţa în prevenirea situaţiilor de absenteism şi 
abandon şcolar. O altă soluţie ar putea fi şi crearea unor clase de adaptare, în care cei vizaţi să fie 
supuşi unui program diferit, mai uşor, în trepte, astfel încât să-şi dea seama în final de necesitatea 
continuării studiilor. 

Familia are şi ea o importanţă în luarea acestei decizii. Ea trebuie să-l sprijine permanent pe cel 
care are tendinţa de abandon, să-l înţeleagă şi, cel mai important, să nu ia măsuri drastice, severe, 
împotriva acestuia. În anumite cazuri, chiar şi familia poate fi consiliată pentru formarea unei 
atitudini potrivite, pozitive, care să se aplice cu succes în astfel de situaţii. Sporirea numărului de 
activităţi comune şcoală – familie, realizarea unor proiecte împreună, sunt foarte importante pentru 
ca elevul să înţeleagă că ambele instituţii – atât şcoala, cât şi familia – actionează doar în interesul 
său.  

Multe studii au ajuns la concluzia că diminuarea abandonului şcolar se poate face prin 
îmbunătăţirea parteneriatului şcoală – familie. În unele şcoli se recurge chiar la asigurarea 
mijlocului de transport necesar elevului pentru a ajunge la şcoală. 

În prevenirea abandonului scolar un rol important îl au si strategiile didactice interactive pe care 
le foloseste cadrul didactic la clasa. 

 
Strategiile didactice interactive sunt următoarele:  

 „strategii de grup, presupun munca în colaborare a elevilor organizaţi pe microgrupuri sau 
echipe de lucru în vederea atingerii unor obiective preconizate (soluţii la o problemă, crearea de 
alternative)” (Oprea, 2006, 26);  

 „au în vedere provocarea şi susţinerea învăţării active în cadrul căreia, cel ce învaţă 
acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma într-una nouă, personală, proprie” (Oprea, 2006, 
27);  

  „stimulează participarea subiecţilor la acţiune, socializându-i şi dezvoltându-le procesele 
cognitive complexe, trăirile individuale şi capacităţile de înţelegere şi (auto)evaluarea valorilor şi 
situaţiilor prin folosirea metodelor active” (Oprea, 2006, 28).  

Învăţarea prin colaborare (cooperare) „reprezintă mai degrabă o filosofie instrucţională decât o 
metodă aparte” (Negreţ-Dobridor, Pânişoară, 2005, 168), o „filosofie” care trebuie implementată în 

556



practica educaţională întrucât le oferă elevilor posibilitatea „să se deplaseze” către centrul activităţii 
didactice, să se implice efectiv în „construcţia” propriilor competenţe cognitive, instrumental-
aplicative şi atitudinale. Învăţarea prin colaborare (cooperare) este „o strategie pedagogică ce 
încurajează elevii să lucreze împreună în microgrupuri în vederea îndeplinirii unui scop 
comun”(Oprea, 2006, 138). Utilizarea acestei strategii îl face pe elev sa se implice în actul 
educațional astfel putem preveni abandonul scolar. 

 
Concluzii generale 
 
În opinia mea, aceste strategii interactive bazată pe învăţarea în colaborare şi prin cooperare  

trebuie aplicată la diverse conţinuturi şi trebuie adaptată nivelului clasei astfel încât elevii sa 
participe la actul educațional, prevenind abandonul scolar. Utilizăm această strategie atunci când 
este necesar şi nu trebuie să “abuzăm ” de aceasta, este indicat strategiile de învăţare să fie 
diversificate. Interacţiunea între copii este esenţială iar această strategie relatează de la sine 
importanţa interacţiunii sociale 
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ABANDONUL SCOLAR                                                                
Cauze și modalități de prevenire 

 

CRÎNGUȘ Mihaela                                                                    
Liceul Tehnologic ,,Constantin Brancoveanu’’- SCORNICESTI 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari, care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 
 
• Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 
agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui pregram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea 
unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea 
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anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, 
pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 
influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. , la urma urmei, o extragere a şcolii din abandonarea în 
care se găseşte. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
 
 
Bibliografie:  
 
Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CROITORU ELENA ADRIANA 
GRĂDINIŢA CU P. P. MATEIAȘ BRÂNCOVEANU - FĂGĂRAȘ 

 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen, care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosirea planificării strategice 
în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul 
şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de 
abandon şcolar. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului 
şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au 
fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea 
unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea 
anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, 
pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 
influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală. Un alt 
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element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, 
fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul 
de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare. 

 
Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 

ale fiecărui copil. Aceasta trebuie să identifice: 
 
o Cum este fiecare 
o Ce ştie fiecare 
o Ce face fiecare 
o Cum cooperează cu ceilalţi 
 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

 Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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ABANDONUL SCOLAR- cauze si modalitati de prevenire 

 

Prof. inv. presc. Croitoru Florentina                                                     
G. P. N. ”ION CREANGA” Insuratei, jud. Braila 

 

Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin 
care societatea îşi perpetuează existenţa. Astfel, şcoala este un “factor cheie “al dezvoltării. De la 
şcoală se aşteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul şi să înţeleagă prezentul, să îi 
ajute să conştientizeze şi să îşi asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului 
colectivităţilor către un viitor dorit. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii 
început. Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 
cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii 
educativ–informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic 
oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru 
stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen. 

Accesul la educaţie al copiilor proveniţi din familiile sărace este o problemă atât de natură 
educaţională, cât şi socio-economică, altfel spus cauzele pentru care acestor copii le este îngrădit 
accesul la educaţie sunt în egală măsură legate atât de disfuncţiile sistemului educaţional, cât şi de 
problemele de natură socio - economică, cauze care îi conduc inevitabil, uneori, spre abandonul 
şcolar. 

Abandonul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan 
psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot 
mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât şi 
pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează”, „etichetează” şi conduce la o 
marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente deviante şi infracţionale. Studiile de 
specialitate realizate în vederea prevenirii abandonului şcolar au identificat o mare parte dintre 
factorii care influenţează sau potenţează neparticiparea copiilor cursuri, atât din perspectiva 
caracteristicilor individuale ale elevilor cât şi din aceea a caracteristicilor familiilor din care provin 
aceştia, măsura în care situaţia economică, poziţia pe piaţa muncii a membrilor familiei, 
componenţa acesteia sau apartenenţa la un anumit grup etnic, se asociază cu neparticiparea şcolară. 

Monitorul Social arată că abandonul şcolar este de:  23,6% în regiunea de nord-est 22,4% în 
regiunea de sud-est  21,1% în regiunea centrală  18,8% în sud, 17,6% în sud-vest 16,3% în nord-
vest, 11,3% în vest 5,5% în Bucureşti   Aceeaşi sursă precizează că abandonul şcolar este mult mai 
mare în mediul rural, comparativ cu urban. Mai exact, în 2017, rata abandonului şcolar în mediul 
rural a fost de 27,1%, pe când cea din urbanul mare (oraşe peste 50.000 de locuitori) a fost de 4,5%. 
Totodată, în datele prelucrate de Monitorul Social se arată că aproximativ jumătate dintre tinerii 
care abandonează timpuriu şcoala o fac pentru a se angaja. Conform datelor Comisiei Europene cei 
mai mulţi dintre aceştia provin din familii vulnerabile (cu venituri scăzute). De altfel, acest lucru 
este subliniat şi de UNICEF România într-un raport lansat recent.   

Concret, instituţia arată că principalele cauze cu care se confruntă  un elev în risc major de 
abandon şcolar sunt: venituri ale familiei la limita subzistenţei; nivelul redus de educaţie al 
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părinţilor; lipsa condiţiilor minimale de studiu acasă, situaţia de şomaj a unuia sau a ambilor părinţi, 
diminuarea relatiilor de comunicare familie si scoala etc.   Pe lângă asta, Monitorul Social 
precizează că, în ultimii ani, statul român nu a crescut bugetul alocat pentru bursele sociale care să 
le permită tinerilor să-şi continue studiile. 

Modalitati  de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice, consilierii şcolari vor  încerca să-i 
determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, 
abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație 
foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului școlar 

 
 

Prof. Csatari Ioana 
Grădinița cu P. P. Nr. 2 Șimleu Silvaniei 

 
 

”Omul fără învățătură e ca pământul fără apă” 
 
În prezent, abandonul şcolar se dovedește a fi problemă gravă a societății. Școala, odată 

considerată drept locul care ”trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai 
asppru”, a ajuns să fie abandonată de către copii la vârste destul de fragede. Și mai trist este că 
pentru tot mai mulți copii/ tineri școala nu mai este percepută ca un lucru important și prețios pentru 
dezvoltarea lor, pentru asigurarea unui viitor promițător, plin de bunăstare și succese. O astfel de 
concepție despre instituția de învățământ are efecte dramatice atât asupra conduitei tinerilor și cât și 
asupra dezvoltării societății. 

Pentru a preveni dezastrul care poate nărui tot ce are mai valoros o societate- oameni 
responsabili și competenți, este necesară identificarea factorilor care duc la abandonarea școlii.  

Cea mai răspândită cauză a abandonului școlar este reprezentată de dificultățile materiale 
resimțite în familiile numeroase și dezorganizate. Lipsa îmbrăcămintei și a hranei, implicarea 
copiilor în creșterea fraților mai mici sau în desfășuratea unor activități gospodărești are ca efect 
renunțarea la școală. 

Este cunoscut faptul că modelul educațional oferit de familie-părinți și frați mai mari, 
influențează parcursul școlar al copilului. Numeroase cazuri de abandon școlar au fost identificate 
în rândul elevilor ai căror părinți sau frați au finalizat doar 8-10 clase. 

Implicarea în activitățile aflate la limita legii contribuie la intrerupera timpurie a școlii. 
Alți factori care conduc spre abandonul școlar sunt: climatul familial, crizele politice/sociale/ 

economice, anturajul, apariția unei sarcini, mariajut timpuriu. 
În funcție de cauzele care determină abandonul școlar, se pot planifica și desfășura diverse 

activități care au drept scop diminuarea sau înlăturarea riscului de renunțare timpurie la școală: 
 Identificarea surselor de stres şcolar; 
 Dezvoltarea stimei de sine a elevilor; 
 Construirea unei imagini de sine pozitivă prin autocunoaştere si dezvoltare 

personală; 
 Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată; 
 Activităţi de comunicare interpersonală; 
 Organizarea de dezbateri care au ca tematică relaţia şcoală- familie; 
 Antrenarea colegilor în sprijinirea copilului care întâmpină dificultăți la unele 

materii; 
 Activități de consiliere a elevului și a părinţilor;  
 Implicarea comunității, a ONG-urilor în rezolvarea unor probleme materiale cu care 

se confruntă copii aflați într-un risc crescut de abandon școlar; 
 Implicarea copiilor și a părinților în activităţi școlare și extrașcolare (voluntariat, 

actiuni umanitare). 
Pentru obținerea unor rezultate pozitive vizibile în lupta cu abandonul școlar este nevoie ca 

întreaga comunitate şcolară și toți partenerii educaționali să depună efort comun în stimularea 
copiilor de a-și finaliza studiile și de a percepe școala ”ca un dar neprețuit și nu ca o datorie 
apăsătoare”. 
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ABANDONUL ȘCOLAR – O PROVOCARE PENTRU DASCĂLII DE AZI 

 

Prof. Csepregi Mihaela Maria                                                            
Școala Gimnazială ”Dr. Victor Babeș” Baia Mare, jud. Maramureș 

10.06.2019 

 

Abandonul şcolar este o realitate tristă  a învățământului din zilele noastre întrucât numărul 
elevilor care aleg să nu mai frecventeze școla este într-o creștere alarmantă. Dacă cu ani în urmă 
numărul tinerilor care frecventau școala în mică măsură era redus, pe an ce trece se constată o 
creștere alarmantă a tinerilor care aleg să părăsească timpuriu școala. 

 
Dacă este să dăm o definiție abandonului școlar putem spune că acesta este o conduită care 

constă în încetarea frecventării școlii înaintea încheierii unui an școlar sau a unui ciclu de studii. 
Practic tânărul care alege să părăsească școala o face la o vârstă care nu îi permite întreținerea de 
unul singur. 

 
Elevii care se află în situația abandonului școlar sunt cei care s-au remarcat prin absenteeism sau 

alte dificultăți de comportament pentru care au fost sancționați în repetate rânduri.  
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană, şcoala a ajuns să fie abandonată înainte de toate pentru că în ziua de azi nu contează 
în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine, atât copiii cât și elevii nu mai consideră şcoala un 
viitor. 

 
Dacă vorbim de abandonul școlar trebuie să plecăm de la menționare câtorva cauze posible:  
 
 Cauze externe: mediul familial – copii crescuți de un părinte sau de bunici sau în cel mai 

nefericit caz de alte persoane; condițiile precare de viață; distanța mare de la locuință la școală , 
locuințe în zone izolate; lipsa educației din familia. 

 Cauze interne, legate de mediul școlar: școlile din zonele izolate cu o dotare precară și cadre 
didactice slab pregătite; cerințe școlare prea ridicate pentru nivelul de pregătire al unor tineri le 
scade motivația pentru școală, vârsta pera mare a elevilor carea u rămas în mod repetat repetenți, 
bulyngul. 
 

În acest context, școala trebuie să contribuie în mod activ pentru reducerea abandonului școlar 
prin diverse modalități cum ar fi: 

 
 Oferta educațională care să includă sprijin personalizat pentru elevii cu risc de abandon 

școlar. 
 Monitorizarea permanentă a numărului de absențe. 
 Consilere școlară prin cabinetul școlar acolo unde este posibil. 
 Activități școlare și extrașcolare cares ă crească motivația pentru educație. 
 Colaborarea cu ONG-uri care pot sprijinii programul de pregătire a elevilor aflați în situații 

de risc. 
 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
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responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 
Privitor la tema abandonului şcolar, consider că este o temă foarte mult abordată în 

mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Csinardi Angela Liliana 
 

 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar.  

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea 
unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea 
anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, 
pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 
influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
imbrăcămintei necesare’’ . E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

 
 

 
 

568



 

ACTIVITĂȚILE EXTRȘCOLARE ȘI ABANDONUL ȘCOLAR 

 

Prof. înv. Primar CUCU ANIȘOARA 
Șc. Gimn. I. A. Bassarabescu, Ploiești 

 
 
Trăim într-o lume confuză, asistăm la o continuă degradare a valorilor tradiţionale, oamenii sunt 

într-o perpetuă căutare a bunăstării şi fericirii, şi totuşi, se pare ca deşi am avansat enorm din punct 
de vedere al tehnologiei, trăim într-un spatiu din ce în ce mai bolnav, mai stresat, mai poluat. 
Progresul şi civilizaţia ne-au promis eliberare, şi totuşi, oamenii moderni trăiesc înrobiţi în propriile 
iluzii, într-o goană nebună. 

Dupa unii autori, abandonul școlar este privit ca o retragere conștienta a elevului din sistemul 
social școlar ca urmare a pierderii interesului sau motivației pentru învățare și a angajării în 
activități exterioare învățării sau ca urmare a lipsei de resurse economice pentru continuarea 
școlarizării. 

 
Mediul şcolar este unul competitiv şi presupune relaţionarea cu oameni necunoscuţi, de aceea 

este foarte important ca fiecare copil să intre în şcoală cu o stimă de sine (relativ) înaltă. Pentru 
aceasta, scopul principal al educaţiei părinteşti ar fi trebuit să fie acela de a pregăti copilul astfel 
încât să devină o fiinţă umană independentă. O altă sarcină importantă a părinţilor este aceea de a 
informa copiii despre noul mediu de viaţă, mediul şcolar. Informaţiile trebuie să reflecte cât mai 
corect realitatea pentru că idealizarea şcolii poate dezamăgi copilul în momentul în care acesta ia 
contact cu această instituţie.  

 
Consider ă trebuie să existe o preocupare continuă de  prevenire a abandonului școlar, iar în 

acest sens propun exemplul clasei mele cu activitățile extrașcolare. 
 
De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 

nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

 
Suportul colegilor, părinţilor şi profesorilor, respectul şi încurajarea acestora sunt foarte 

importante pentru elevi, în special, în încercarea lor de a dobândi anumite competenţe. Motivaţia 
extrinsecă este concepută ca o secvenţă de evenimente, care constă din: atenţie, relevanţă, încredere 
şi satisfacţie.  

 
Cred că prin aceste activităţi elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, 

dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul 
că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Cred că am 
avut, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-mi cunosc elevii, să-i dirijez, să le 
influenţez dezvoltarea, să realizez mai uşor şi mai frumos obiectivul principal-pregătirea copilului 
pentru viaţă.  
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Consider că realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

 
Dacă la început câţiva elevi se simţeau nesiguri cu privire la ei înşişi şi nu se credeau capabili să 

realizeze ceva bun, după participarea la activităţi şi-au schimbat părerea. În cadrul primelor 
activităţi copiii au exprimat lipsa lor de autocunoaştere şi nesiguranţa, majoritatea având nevoie de 
ajutor pentru a-şi identifica calităţile proprii. Trebuie remarcat faptul că datorită participării la 
activităţile propuse elevii şi-au identificat calităţile, permiţându-le să aibă mai multă încredere în 
capacităţile lor. 

 
Prin participarea la aceste activităţi, spot spune că toţi s-au schimbat într-o oarecare măsură şi s-

au deschis în faţa posibilităţilor de a se schimba. Acceptarea necondiţionată indiferent de 
performanţe) şi gândirea pozitivă (convingerea că fiecare avem ceva bun) sunt atitudini pe care am 
urmărit să le formez cu scopul de a  favoriza dezvoltarea stimei de sine. 

 
Când au început să se autocunoască s-au simţit mai bine cu ei înşişi, au fost capabili să se 

relaţioneze într-un mod mai plăcut, au învăţat să se exprime liber, au prins curaj în a adresa întrebări 
suplimentare, au învăţat să accepte şi să respecte sentimentele lor şi ale celorlalţi (acest lucru 
reflectând o schimbare a stării de spirit, mult mai pozitivă). În timpul activităţilor de autocunoaştere 
s-au lucrat atât calităţile, cât şi defectele, făcându-i astfel să înţeleagă că greşelile sunt pur şi simplu 
aspecte ce trebuiesc identificate pentru a le îmbunătăţi şi nu eşecuri cu care să se împovăreze. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar Cuculeanu-Munteanu Adriana                                            
Șc. Gimnazială, Com. Măgurele, jud. Prahova 

 

Abandonul școlar este o realitate din ce în ce mai izbitoare, o problemă gravă care pare să se 
accentueze din cauza problemelor economice. Abandonul școlar nu este o problemă numai a școlii, 
ci una națională. Cercetarea desfăşurată la nivel european scoate în evidenţă faptul că fenomenul de 
părăsire timpurie a şcolii implică un număr tot mai mare de elevi. Abandonul şcolar este o realitate 
socială complexă având o multitudine de cauze.  

• Abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de societate, deci el nu poate fi eliminat. 

• Eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul şcolar este practic imposibilă.  

• Deseori măsurile preventive nu sunt bine coordonate şi ele nu-şi ating scopul. 

 • Prevenţia nu poate depăşi anumite concepţii şi comportamente pe care societatea le construieşte 
prin promovarea anumitor valori şi practici sociale;  

• Activităţile preventive fac apel la diverse tehnici, dar nu toate din cale utilizate sunt pertinente.  

Unele solicită costuri prea ridicate ceea ce le face greu aplicabile.  

Abandonul şcolar al multor elevi este din nefericire o certitudine. El este unul din problemele mari 
cu care se confruntă instituţia educativă şi este deci nevoie ca şcoala să întindă o mână celorlalte 
instituţii implicate în monitorizarea acestui fenomen.  

Cadrul didactic poate fi promotorul unor programe al căror scop este prevenirea şi combaterea 
abandonului şcolar.  

În acest sens este necesar elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a elevilor 
aflaţi în situaţia de a abandona şcoala. Dar pentru punerea în aplicare a unor astfel de strategii e 
nevoie însă de o bună cunoaştere a particularităţii psihologice ale elevilor, pentru a putea fi 
identificate acele dimensiuni psihologice care permit realizarea unor dezvoltări ulterioare ale 
elevului cu dificultăţi şcolare.  

Variaţiile mari de ritm intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la efortul de durată, de abilităţi 
comunicaţionale şi nevoi cognitive, existente în general între elevi, impun acţiuni de organizare 
diferenţiată a procesului de predare-învăţare, pe grupe de elevi, în care să primeze însă sarcinile 
individuale de învăţare.  

Activitatea de prevenire este complexă, deoarece presupune intervenţii concrete care să ducă la 
reducerea cât mai mult a fenomenului de abandon şcolar, prin acţiuni menite să limiteze sau să 
înlăture unde este posibil cauzele.  

De aceea, este nevoie să existe preocupări reale pentru prevenirea abandonului şcolar, atât din sfera 
politică, cât şi din partea societăţii civile: 

• existenţa unor programe guvernamentale care să vizeze prevenirea abandonului şcolar;  
• existenţa unor programe iniţiate de ONG, care să urmărească reducerea abandonului școlar; 
• acţiuni eficiente ale organismelor locale care se ocupă cu prevenirea şi combaterea abandonului 
şcolar, precum şi cu ajutarea copilului aflat în situaţia de abandon şcolar;  

• promovarea şi încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar;  
Activitatea de prevenţie a absenteismului şi abandonului şcolar este legată nu numai de igiena 
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activităţii intelectuale, dar, în egală măsură, şi de asigurarea unei dezvoltări echilibrate a vieţii 
afective în cadrul relaţiilor intraşcolare. Următoarele aspecte ar fi de reținut in această privință:  
• Greşelile de educaţie privind sfera afectivă, comise în perioada formării personalitaţii, întârzâie 
maturizarea trăsăturilor pozitive de caracter şi, prin aceasta, generează deficienţe în reglarea 
manifestărilor emoţionale în procesul de integrare socială.  

• Părerea profesorului cântăreşte adesea greu, dar important este ca elevul să fie convins de lipsa 
unui viitor în cazul renunţării la şcoală, astfel încât schimbarea, decizia finală, să vină din interiorul 
acestuia.  
• Organizarea în şcoală a unui regim de activitate disciplinată prin supraveghere şi control, prin 
gradarea sarcinilor, prin neadmiterea abaterilor, a dezordinii, precum şi prin cultivarea constantă a 
acţiunii ferme, perseverente, principiale şi prompte a colectivului de elevi, cu scopul menţinerii unui 
nivel ridicat de ordine şi muncă 

• Crearea unor clase de adaptare, în care cei vizaţi să fie supuşi unui program diferit, mai uşor, în 
trepte, astfel încât să-şi dea seama în final de necesitatea continuării studiilor.  

• Familia are şi ea o covârşitoare importanţă în luarea acestei decizii. Ea trebuie să-l sprijine 
permanent pe cel care are tendinţa de abandon, să-l înţeleagă şi, cel mai important, să nu ia măsuri 
drastice, severe, împotriva acestuia. În anumite cazuri, chiar şi familia poate fi consiliată pentru 
formarea unei atitudini potrivite, pozitive, care să se aplice cu succes în astfel de situaţii.  
• Vizita dirigintelui/consilierului şcolar acasă la elev, poate crea premisele unui dialog mai liber, 
unei relaţii mai apropiate, bazate pe sinceritate şi încredere reciprocă.  

• Sporirea numărului de activităţi comune şcoală – familie, realizarea unor proiecte împreună, sunt 
foarte importante pentru ca elevul să înţeleagă că ambele instituţii – atât şcoala, cât şi familia – 
acționează doar în interesul său. 

 

Bibliografie:  
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Abandonul școlar -cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. CULACHI DUȚA                                                                 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 22 GALAȚI 

 

Motto :,,Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață!”- Seneca 

 

Pe fondul permanentelor schimbări şi al declinului înregistrate în ultimul timp la nivelul 
societăţii româneşti şi al învăţământului, nu poţi aborda problematica educaţiei fără a face referire şi 
la fenomenul de abandon şcolar. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un 
viitor. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a investit  în  persoana respectivă o mulțime de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare, identificăm  câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 
de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea 
surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie 
un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a avea  obiecte, 
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haine sau mâncare prin căi ocolite,ilegale  reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

    

 Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare 
copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului 
şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el 
de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Profesor: Cuțitoiu Mariana 
Liceul Tehnologic Bîlteni-județul Gorj 

 
 
O educaţie, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. În 

primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se 
săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul românesc este abandonul 
şcolar. Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea 
unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea 
anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, 
pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 
influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. De asemenea, este menţionată aprecierea  potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
îmbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Şcoala a ajuns să 
fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. Cauzele principale ale abandonului şcolar 
sunt cele economice, socioculturale sau religioase, psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  
Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui 
copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 
În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
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universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 
 

Bibliografie: 
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obținere a gradelor didactice, Editura Polirom, Iași, 2013. 
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ABANDONUL ŞCOLAR –  

CONSECINŢĂ A AGRESIUNILOR PE REŢELELE DE SOCIALIZARE 
 
 

prof. Damian Andreia,  gradul didactic I 
Școala Gimnazială Borănești 

Borănești,  Jud. Ialomița 
 
 
Agresiunea sub forma mesajelor sau a e-mailurilor pe grupuri de clase este o nouă problemă 

care a apărut în rândul tinerilor. Elevii din unele şcoli din România recunosc tip de ameninţare care 
a condus chiar şi la abandonul şcolar. Fenomenul ia amploare şi are consecinţe dureroase în rândul 
elevilor. 

Mesajele şi imaginile de tip bullying pot fi postate anonim şi distribuite rapid unui public foarte 
larg. Poate fi dificil şi uneori imposibil de urmărit sursa. Ştergerea mesajelor, textelor și imaginilor 
necorespunzătoare sau hărțuitoare este extrem de dificilă după ce au fost postate sau trimise. 

Copiii care sunt agresaţi în mediul virtual sunt adesea agresaţi şi fizic. În plus, copiii care sunt 
agresivi au mai mult timp să se îndepărteze de comportamentul pozitiv faţă de ceilalţi. 

Utilizarea tehnologiei online explodează în întreaga lume şi devine rapid o metodă preferată de 
interacţiune. În timp ce majoritatea interacţiunilor online sunt neutre sau pozitive, Internetul oferă 
un nou mijloc prin care copiii şi tinerii sunt agresaţi. 

Prevenirea hărţuirii şi intervenţia în situaţiile de hărţuire înseamnă mai mult decât simpla 
eliminare a hărţuirii. Aceasta înseamnă, de asemenea, promovarea dezvoltării relaţiilor sănătoase. 
Relaţiile sănătoase implică interacţiunile politicoase între oameni, aflaţi faţă în faţă sau online. 
Scopul este de a ne asigura că toţi elevii au relaţii sănătoase, sigure, respectuoase şi afectuoase cu 
toţi cei implicaţi în viaţa lor. Cadrele didactice, părinţii şi alţi adulţi susţin şi deţin roluri exemplare 
pentru copiii lor arătându-le modul în care relaţiile sănătoase pot funcţiona. Relaţiile pozitive ale 
copiilor cu alţi copii depind de relaţiile pozitive cu adulţii. Ar putea exista mai puţine şanse ca elevii 
capabili să aibă relaţii sănătoase să îi hărţuiască pe ceilalţi. Aceştia ar fi mai înclinaţi să îi sprijine 
pe elevii hărţuiţi şi vor fi capabili să îşi atingă mai bine scopurile educaţionale.  

Promovarea unor relaţii sănătoase reprezintă modalitatea cheie pentru a împiedica hărţuirea şi 
pentru a crea un climat şcolar sigur şi tolerant. 

Agresiunea sub forma mesajelor sau a e-mailurilor pe grupuri de clase este o nouă problemă 
care a apărut în rândul tinerilor. Elevii din unele şcoli din România recunosc tip de ameninţare care 
a condus chiar şi la abandonul şcolar. Fenomenul ia amploare şi are consecinţe dureroase în rândul 
elevilor. 

Acest tip de agresiune se manifestă sub mai multe forme: bullying verbal - precum porecle, 
înjurături, insulte, intimidări, ameninţări; bullying fizic - exemplificat prin lovituri/bătăi, îmbrânceli, 
înghionteli, scuipături, piedici; bullying social, cum ar fi zvonuri, bârfe, minciuni, manipulări, 
denigrări, glume şi ironii realizate cu intenţia de a batjocori şi umili, a exclude o persoană dintr-un 
grup, a forţa o persoană să facă un lucru împotriva voinţei. 

Cyberbullying-ul constă în manifestarea de comportamente agresive prin intermediul 
tehnologiei informaţiei, cum ar fi transmiterea de mesaje jignitoare sau ameninţătoare pe internet 
sau pe telefonul mobil.  

Printre exemplele de agresiuni cibernetice se pot enumera mesajele text sau e-mailurile, 
zvonurile trimise prin e-mail sau postate pe site-urile de socializare şi imagini, filme, site-uri web 
sau profiluri false. 

 Cyberbullying-ul poate include batjocora repetată, trimiterea de mesaje obscene, ridicularizarea 
cuiva prin crearea unui profil sau blog fals, trimiterea de amenintari, publicarea online a unor poze 
sau videoclipuri. 
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Cyberbullying se poate întâmpla 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, şi ajunge la un copil chiar 
şi atunci când el este singur. Se poate întâmpla în orice moment al zilei sau al nopții. 

Mesajele şi imaginile de tip bullying pot fi postate anonim şi distribuite rapid unui public foarte 
larg. Poate fi dificil şi uneori imposibil de urmărit sursa. Ştergerea mesajelor, textelor şi imaginilor 
necorespunzătoare sau hărţuitoare este extrem de dificilă după ce au fost postate sau trimise. 

Telefoanele mobile şi calculatoarele în sine nu sunt de vină pentru cyberbullying. Site-urile 
media sociale pot fi folosite pentru activităţi pozitive, cum ar fi conectarea copiilor cu prietenii și 
familia, ajutarea elevilor cu şcoala şi pentru divertisment. Dar aceste instrumente pot fi, de 
asemenea, folosite pentru a răni altor oameni. Fie că este făcută personal sau prin tehnologie, 
efectele agresiunii sunt similare. 

Copiii care sunt agresaţi în mediul virtual sunt adesea agresaţi şi fizic. În plus, copiii care sunt 
agresivi au mai mult timp să se îndepărteze de comportamentul pozitiv faţă de ceilalţi. 

Copiii care sunt hărţuiţi online sunt mai predispuşi: 
- să utilizeze alcool şi droguri; 
- să lipsească de la şcoală; 
- să primească note slabe; 
- să aibă stima de sine mai mică; 
- să aibă mai multe probleme de sănătate. 
 
Utilizarea tehnologiei online explodează în întreaga lume şi devine rapid o metodă preferată de 

interacţiune. În timp ce majoritatea interacţiunilor online sunt neutre sau pozitive, Internetul oferă 
un nou mijloc prin care copiii şi tinerii sunt agresaţi. 

Conform Art. 208, la alin.(1) din Network Control Program,  Hărţuirea este definită ca fiind 
fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi 
supraveghează locuinţa, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i 
astfel o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă, iar la alin.(2) 
efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care prin 
frecvenţă sau conţinut îi cauzeaza o temere unei persoane. 

Hărţuirea online se pedepseste cu închisoare de la 1-3 luni sau cu amendă. 
Prevenirea hărţuirii şi intervenţia în situaţiile de hărţuire înseamnă mai mult decât simpla 

eliminare a hărţuirii. Aceasta înseamnă, de asemenea, promovarea dezvoltării relaţiilor sănătoase. 
Relaţiile sănătoase implică interacţiunile politicoase între oameni, aflaţi faţă în faţă sau online. 
Scopul este de a ne asigura că toţi elevii au relaţii sănătoase, sigure, respectuoase şi afectuoase cu 
toţi cei implicaţi în viaţa lor.  

Cadrele didactice, părinţii şi alţi adulţi susţin şi deţin roluri exemplare pentru copiii lor 
arătându-le modul în care relaţiile sănătoase pot funcţiona. Relaţiile pozitive ale copiilor cu alţi 
copii depind de relaţiile pozitive cu adulţii. Ar putea exista mai puţine şanse ca elevii capabili să 
aibă relaţii sănătoase să îi hărţuiască pe ceilalţi. Aceştia ar fi mai înclinaţi să îi sprijine pe elevii 
hărţuiţi şi vor fi capabili să îşi atingă mai bine scopurile educaţionale.  

Promovarea unor relaţii sănătoase reprezintă modalitatea cheie pentru a împiedica hărţuirea şi 
pentru a crea un climat şcolar sigur şi tolerant. 
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ABANDONUL ȘCOLAR – cauze și modalități de prevenire! 

 

Prof. Damian Monica 

 

Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 
cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii 
educativ–informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic 
oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru 
stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen. 

Prin abandon şcolar se desemnează, în general, ansamblul comportamentelor care încalcă sau 
transgresează normele sau valorile şcolare. Aşadar, devianţa şcolară va include totalitatea 
conduitelor care se abat de la normele şi valorile care reglementează mediul şcolar. Ele sunt 
precizate în regulamentele şcolare şi în cele de ordine interioară. 

Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin 
care societatea îşi perpetuează existenţa. Astfel, şcoala este un ―factor cheie ―al dezvoltării. De la 
şcoală se aşteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul şi să înţeleagă prezentul, să îi 
ajute să conştientizeze şi să îşi asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului 
colectivităţilor către un viitor dorit. Începutul anului şcolar este precedat, în ultimii ani, de problem 
care au devenit atât de obişnuite în peisaj, încât doar lipsa lor ar mai mira pe cineva; vorbim 
desigur, despre numărul mare de şcoli a căror renovare a încremenit în proiect din lipsa fondurilor, 
nemulţumirile cadrelor didactice, dar şi statisticile care se întocmesc pe marginea anului şcolar 
precedent, majoritatea cu grad ridicat de îngrijorare. Pe această linie se înscriu şi problemele de 
abandon şcolar şi problemele comportamentale. 

Abandonul constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de 
nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii ciclului de studii inceput. [2, p.28] Pentru a putea analiza corect fenomenul 
abandonului șolar ar trebui, întâi de toate, să analizăm factorii cauzali care duc la declanșarea 
acestuia.  

 
Printre aceștia sunt: 
Factorii individuali - aceştia se referă la capacitatea personală a elevului de a reacţiona, 
adică de resursele personale, de bogăţia şi calitatea ―schemelor de adaptare― ce se referă la 

faptul că unii elevi au un potenţial mai mare de adaptare, iar alţii unul mai redus (sunt mai rigizi, 
mai puţin 

permisivi în relaţiile cu ceilalţi). Un rol important este reprezentat şi de prezenţa mamei în viaţa 
copilului. Dacă un copil a trăit într-un mediu familial în care prezenţa mamei era cotidiană, atunci 
se 

consideră că dezvoltarea copilului a decurs normal. În caz contrar, acesta poate prezenta 
anumite tulburări psihice, cum ar fi hiperemotivitate, fobii, anxietate etc. Mai pot apărea 
nervozitatea excesivă sau apatia, indiferenţa etc.; se poate ajunge chiar și la retardare mintală, mai 
ales dacă elevul trăieşte în stare de izolare prelungită.  

Particularităţile psihice ale copilului pot influenţa şi negative randamentul său şcolar. 
Etichetările ca „elev slab‖, „elev rău‖ duc la scăderea stimei de sine, la scăderea încrederii în 
propriile forţe cât şi în persoanele ce îl înconjoară. În aceste condiţii, datorită lipsei resurselor 
necesare pentru a depăşi această dificultate, copiii cu risc de abandon școlar caută să iasă în 
evidenţă, adeseori, prin adoptarea unor comportamente deviante. Lipsa voinţei, nivelul scăzut al 
aspiraţiilor, intereselor, motivaţiei, insuficienta dezvoltare a capacităţii de operare a gândirii etc., 
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pot avea efect negativ asupra activităţii şcolare a elevului, asupra rezultatelor muncii sale. De 
asemenea, starea de sănătate a elevului poate influenţa succesul sau eşecul şcolar al acestuia. 

Mediul familial - familia reprezintă cel dintâi şi cel mai important context de viaţă, cu un rol 
deosebit în socializarea copilului. Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. 

Părinţii o conduc şi răspund de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.[ 
A.S.Makarenko].       

Familia oferă copilului un sentiment de siguranţă, singurul care-i permite acestuia să se 
emancipeze şi să-şi dobândească personalitatea. Însă, acest sentiment depinde de anumiţi factori: 
protecţia împotriva agresiunilor venite din afară, satisfacerea trebuinţelor elementare, coerenţa şi 
stabilitatea mediului de dezvoltare, sentimentul de a fi acceptat ca membru al familiei, de a fi iubit, 
de a i se accepta caracteristicile individuale, de a dobândi o experienţă personală și de a se afirma la 
maturitate.             

Familia reprezintă cel mai important context de viaţă, cu un rol deosebit în socializarea 
copilului. După P. Osterrieth (1973), sentimentul de siguranţă, singurul care îi permite copilului să 
se emancipeze şi să-şi dobândească personalitatea, depinde de următoarele condiţii: protecţia 
împotriva 

agresiunilor venite din afară, satisfacerea trebuinţelor elementare, coerenţa şi stabilitatea 
cadrului de rezolvare, sentimentul de a fi acceptat dea ai săi ca membru al familiei, de a fi iubit, de 
ai se accepta caracteristicile individuale, de a avea posibilitatea de acţiune şi de a dobândi o 
experienţă personal [Paul Osterrieth „Copilul şi familia‖, editura Didactica şi Pedagogica, Bucureşti, 
1973] 

Mediul şcolar - mediul şcolar are un important impact educaţional. Acesta îndeplineşte o serie 
de roluri de socializare, integrare, control social, profesionalizare etc. şi totodată este puternic 
influenţat de ansamblul vieţii sociale, începând cu valorizarea şi prestigiul social al şcolii, şi 
terminând, poate, cu resursele disponibile. Analiza complexă a acestui fenomen a demonstrat că 
există mai multe motive prin care mediul şcolar contribuie la abandonul şcolar: 

-cunoaşterea insuficientă elevilor, datorită numărului mare dintr-o clasă sau datorită 
dezinteresului manifestat de către profesori; 

-nerespectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor; profesorii prin pregătirea lor 
la nivel psiho-pedagogic trebuie să cunoască personalitatea elevului pentru a adapta metodele de 
predare-învăţare la fiecare elev în parte; 

-lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru stimularea interesului faţă de învăţătură; în 
special în mediul rural, profesorii nu îşi manifestă interesul pentru procesul învăţării datorită 
faptului că salariile nu sunt pe măsura aşteptărilor; majoritatea cadrelor didactice din mediul rural 
sunt suplinitori; 

-insuficienta pregătire profesională şi psiho-pedagogică a unor cadre didactice;                                            
- lipsa de profesionalism, manifestată fie prin severitatea profesorului (poate induce starea de 

teamă, anxietate a elevului), fie prin permisivitate reprezintă un factor ce poate influenţa abandonul 
şcolar;    

- lipsa dotărilor materiale în instituţiile de învăţământ, lipsa şcolilor la sate determină mulţi elevi 
să parcurgă zilnic un drum lung până la o şcoală apropiată sau mai bine dotată;                                                    

- lipsa profesorilor calificaţi, în special în mediul rural. 
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Cauzele abandonului școlar 

 

Dan Ingrid Arabella                                                                    
Liceul Teoretic M. Eliade Lupeni 

 

Abandonul școlar constă în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent 
de nivelul la care s-a ajuns, înaintea încheierii actului de studiu început sau înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete. 

Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 

Cauzele abandonului școlar pot fi evaluate din trei perspective: 

 cauze psihologice -fac referire la personalitatea și 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).  

 cauze sociale - care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, 
stilparental indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi înstrăinătate. 

Cauzele sociale ale abandonului școlar implică un factor extrem de important, familia elevului. 
Alături de şcoală, familia reprezintă un instrument esenţial de reglare a legăturilor copilului cu 
mediul. Familia este unul din factorii hotărâtori care contribuie la formarea personalităţii acestuia, 
pregătindu-l astfel pentru viaţă. Starea materială bună a familiei este un factor important al reuşitei 
şcolare, disponibilităţile financiare existente putând susţine şcolarizarea (taxe, rechizite, cărţi etc.) şi 
crearea condiţiilor necesare studiilor de lungă durată. 

Putem vorbi de adevărate bariere socio-economice care reduc şansele familiilor sărace de a-şi 
trimite copiii la şcoală, cum ar fi: 

1. asigurarea hranei zilnice şi a pacheţelului cu mâncare pentru şcoală. 
2. lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei sezoniere, 
3. lipsa condiţiilor locative necesare studiului, 
4. costurile/ cheltuielile educaţionale ridicate 

 

Familia, prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa culturală şi gradul ei de 
integrare socială, constituie un mediu educativ determinant. Orice dezacorduri şi tensiuni existente 
în mediul familial vor genera în conştiinţa copilului îndoieli, reticenţe sau reacţii neadaptative. 
Şcoala solicită părinţilor să exercite asupra copiilor un control accentuat. Familiile copiilor care 
abandonează şcoala sunt deficitare sub aspectul controlului parental exercitat. 

 cauze psihopedagogice – care fac referire la contextul școlar specific: presiunea grupului, 
supraîncărcarea școlară, comunicarea defectuasă profesor-elev, evaluarea subiectivă a elevilor de 
către profesor, frica de evaluare, situații conflictuale cu colegii, practivi educative percepute de 
elevi ca fiind nedrepte, fomă de aărare impotriva disciplinei excesiv de rigidă și severă, politici 
proabsenteiste ale școlii la elevii din clasele terminale. 

De câțiva ani, statul oferă o serie de programe sociale pentru menținerea elevilor în unitățile 
școlare. Câteva dintre acestea sunt: Programul Euro 200, Bani de liceu, Școală după școală, 
Programul A doua șansă. 

Acestea sunt câteva exemple care pot influența scăderea ratei abandonului școlar , mai ales în 
cazul elevilor care provin din familii cu venituri mici. 
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Cauzele abandonului școlar 
 
 

Prof. Bodnea Daniela 
Liceul Tehnologic Mihai Novac Oravița 

 
 
Părăsirea timpurie a şcolii reprezintă un potenţial pierdut. Acesta are costuri sociale (ruptură 

socială, cerere mai mare în sistemul de sănătate şi coeziune socială mai redusă) şi costuri economice 
(productivitate mai scăzută, venituri fiscale mai mici şi o creştere a alocaţiilor sociale acordate).   

Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există 
multe motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, 
probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin. Nivelurile scăzute de educaţie 
nu au consecinţe grave numai pentru tinerii în cauză, dar implică folosirea ineficientă a cheltuielilor 
de învăţământ, în plus, având în vedere schimbările demografice actuale, şi anume îmbătrânirea 
populaţiei, ţările europene nu îşi pot permite risipa de talente.  

Sociologii consideră că abandonarea școlii este o problemă socială care generează un set de 
consecințe cu bataie lungă. Cercetările arată că cei care abandonează școala nu numai că nu au 
șanse să câștige pe piața muncii, dar nu au nici șanse sa fie integrați în câmpul muncii. Cei care și-
au întrerupt studiile sunt într-o mai mare masură dependenți de programele sociale de întreținere și 
ajutor decat restul populației. De multe ori abandonul se asociază cu delicvența juvenilă, cu 
recurgerea la droguri, cu viața de familie dezorganizată.  

Dintre cauzele  abandonului școlar se pot numi: 
Inadaptabilitatea elevilor 
Inadaptabilitatea comportamentală a elevilor vizează tulburările de relaționare a acestora cu 

parinții, profesorii și colegii și încălcarea regulilor colectivității școlare, respectiv extrașcolare. 
Inadaptabilitatea școlară are un efect imediat asupra personalitații elevului. Copilul se resemnează 
sau renunță, devenind amorf, sau se revoltă împotriva insuccesului, încearca compensări prin care 
să dovedească, pentru el, că poate reuși totuși în unele lucruri. Nesimțindu-se la înălțimea 
exigențelor, copilul nu face nici un efort la învățătură, exclude și refuză toate cerințele, evadează din 
mediul generator de stres. 

Stima de sine scazută 
Exista o semnificativă corelație între imaginea de stimă a elevului și reușita școlară, dat fiind 

faptul ca modul în care se comportă elevii în școală depinde în mare masură de modul în care se 
percep pe ei înșiși, de modul în care educatorii reacționează. Activitățile lor, grupul din care fac 
parte, notele, formează cadrul social în care se formează imaginea de sine. Relaționarea, afirmarea, 
investirea în învățare și adaptarea la cerințele școlii sunt factori care pun în lumină imaginea de sine 
a elevilor si succesul scolar. Riscurile unei stime de sine scazută sunt multiple probleme emoționale 
(depresie, iritabilitate, anxietate), probleme de comportament (agresivitate), scăderea 
performanțelor școlare (eșec școlar, abandon școlar). 

Motivația deficitară 
Motivația deficitară pentru învățare, din partea elevului duce la abandon școlar. Incapacitatea 

elevului de a rezolva satisfăcător conflictul dintre datorie și plăcere, este primejdios prin 
reprezentările pe care le poate avea asupra conturării viitoarei personalități. Lenea nu este un defect 
nativ, ci este expresia aplicării unor stiluri educative deficitare în familie. Ea poate fi diminuată prin 
organizarea corectă a regimului de viață a elevului. 

Deficiențe organice 
Multe deficiențe organice au efecte negative asupra reușitei școlare a elevului, cum ar fi: 

tulburări de vedere, de auz, de limbaj, tulburări comportamentale, tulburările dentiției, percepției, 
ritmului și coerenței gândirii, tulburările nervoase și modificările din sfera psihicului. 
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Cauzele familiale 
Familia este unul din microgrupurile esențiale din care copilul face parte și a cărui evoluție, în 

sens pozitiv sau negativ, influentează în mod intim și inevitabil dezvoltarea celui din urmă, sub 
toate aspectele. Se poate vorbi despre o sumedenie de factori legați de dinamica vieții familiale, 
care prin eroziunea lor îndelungată, mai mult sau mai 

puțin accentuată, duc în cele din urmă la apariția unor tulburări a vieții afective, 
comportamentale și chiar a psihicului copilului, generând distorsiuni, dereglări, al caror efect va fi 
resimțit de către copil o perioadă îndelungată. Actionând asupra personalității în întregimea ei, unul 
din segmentele afectate va fi cel cognitiv, implicând în mod pregnant capacitatea de învățare a 
individului și implicit capacitatea lui de a face față cerințelor școlare. În absența unei interventii 
prompte și eficace, afecțiunile produse se pot croniciza, până în momentul când eșecul școlar 
se generalizează, iar elevul recurge la abandon școlar.  

Cauze legate de mediul școlar 
Cauzele legate de mediul școlar se referă la: relatia profesor-elev, conflictele individuale în 

cadrul clasei de elevi, climatul afectiv din școală.  
Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 

la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali).  

În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze interne 
(psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de comportament 
etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economico-financiară a familiei, lipsa 
îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la 
învăţătură). 
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Studiu  de cercetare                                                                    
Cauze ale abandonului școlar - rezumat 

 

Prof. înv. primar  Daniela CHANDLER                                                   
Liceul Tehnologic Stefan Hell Sântana 

 

1. Proiect de prevenire a situaţiilor de risc şcolar 

2. Scopul cercetării: Prevenirea şi reducerea comportamentelor de risc şcolar care au ca 
finalitate abandonul şcolar 

3. Grupul ţintă: - 21 de elevi cu nota scăzută la purtare 

                          - profesorii diriginţi 

                           - părinţii elevilor 

4. Ipoteze: - presupunem că plecarea părinţilor în străinătate determină creşterea riscului de eşec 
şcolar 

- presupunem că stilul didactic defectuos al profesorului determină creşterea riscului de eşec 
şcolar 

- presupunem că managementul clasei defectuos al dirigintelui determină creşterea riscului de 
eşec şcolar 

- presupunem că situaţia financiară precară a familiilor determină creşterea riscului de eşec 
şcolar 

5. S-au aplicat chestionare elevilor și profesorilor. 

Chestionar aplicat elevilor 

Analizând graficele realizate în cadrul acestui studiu, putem menţiona că pentru majoritatea 
elevilor (67%)situaţia finanţiară precară reprezintă o cauză a eşecului şcolar, pe locul doi în ceea 
cepriveşte eşecul şcolar cu 19% sunt acei elevi care locuiesc cu un singur părinte. Ceicare fac 
naveta acumulează absenţe din cază că întârzie autobuzul (5% din cei chestionaţi), pe când doar 3% 
dintre elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate absentează de la ore. Notele scăzute la purtare 
se datorează absenţelor, 91% dintreelevii chestionaţi au note între 3 şi 9 la purtare. 

Majoritatea elevilor chestionaţi fug de la ore fiindcă le e frică de notele mici,43%, sau nu sunt 
interesaţi de materia respectivă, 35%. Atât plictiseala cât şiobişnuinţa sunt motive de a fugi de la 
ore, dar în proporţie mai mică, doar 9% dintre cei chestionaţi au ales ca şi motive de a chiuli. 
Niciunul dintre elevii chestionaţi nu chiuleşte de la ore ca să îşi petreacă mai mult timp cu prietenii. 
Alte motive pentru care elevii fug de la şcoală sunt: cafeaua de dimineaţă, mai mult de jumătate 
întârzie de la prima oră pentru că trebuie să îşi bea cafeaua, 32% dintre elevii chestionaţi sunt 
navetişti şi întârzie autobuzul iar 16% dintre ei pleacă de la ore, urmând exemplul colegilor. 

Stilul de predare folosit de către profesor, în proporţie de 57% este dictarea lecţiei, 21% implică 
activ elevii în desfăşurarea lecţiilor iar 20% dintre ei scriu schema lecţiei pe tablă. Elevii nu 
apreciază profesorii care sunt incorecţi sau prea exigenţi (34%), 14% dintre ei afirmă că profesorul 
jigneşte elevii, iar în proporţie de 9% spun că profesorii nu sunt interesaţi dacă ei au înţeles lecţia 
predată şi nu discută cu ei doar strict despre materia predată. 
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Chestionar aplicat profesorilor diriginţi 

Cea mai importantă funcţie a şcolii pentru profesorii chestionaţi o constituie funcţia de formare 
a cetăţenilor. Funcţia care nu constituie importanţă este cea de socializare a elevilor. 

Problemele cu care se confruntă elevii şi care sunt discutate cu diriginţii lor sunt probleme 
legate de şcoală în general, 37% dintre profesori au răspuns afirmativ la această întrebare, probleme 
legate de conflicte apărute în clasă sau probleme legate de relaţiile cu profesorii sunt discutate cu 
diriginţii în proporţie de 17- resxpectiv de 16% dintre cazuri. 13% dintre elevi discută despre 
problemele apărute în familie sau despre disciplina predată de profesorul diriginte. 

Legat de modalitatea de predare jumătate dintre profesorii chestionaţi implică activ elevii în 
activitatea didactică iar 36% implică toţi elevii în desfăşurarea lecţiei. 

Profesorii afirmă că niciunul dintre ei nu dictează lecţia şi nu dă sarcini individuale elevilor. 

Modalităţile de comunicare a diriginţilor cu părinţii elevilor sunt discuţiile individuale (34%), 
şedinţele cu părinţii (31%) şi convorbirile telefonice (23%). 

Pentru profesorii diriginţi a fi un bun manager ai clasei înseamnă să implici elevii în rezolvarea 
problemelor clasei (31%) şi stabilirea cu elevii care sunt responsabilităţile fiecăruia (28%). Un bun 
manager mai înseamnă să realizezi regulile clasei, să le afişezi aceste reguli (14%) şi să faci elevii 
să te asculte (10%). 80% dintre diriginţi afirmă că lipsa unei siguranţe financiare este o problemă 
majoră în cazul elevilor. 

Pentru profesorii chestionaţi 25% dintre elevi fug de la ore din teama de a lua o notă mică, din 
plictiseală sau din dezinteres pentru materia respectiva (21%). 

Obişnuinţa este un alt motiv de a chiuli a elevilor, spun profesorii în proporţie de 18%, iar faptul 
că nu sunt motivaţi la şcoală reprezintă un procent de 4%. 

Elevii au comportamente inadecvate la şcoală din cauză că ar considera că materia nu îi va ajuta 
în viitor (22%) sau au probleme în famile (21%) consideră profesorii diriginţi chestionaţi. Un alt 
motiv este şi relaţionarea defectuoasă profesor-elev (19%) dar şi dezinteresul familiei faţă de şcoală 
(16%). Probleme în relaţionarea cu ceilalţi colegi reprezintă un procent de 13% ca şi cauză a 
comportamentelor inadecvate la şcoală, şi în procent de 9% elevul consideră că materia este 
încărcată. 

6. Concluzii 

Plecarea părinţilor în străinătate nu determină creşterea riscului de eşec şcolar, ipoteza de la care 
am pornit nu s-a confirmat, doar 3% dintre elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate au 
probleme în ceea ce priveşte abandonul şcolar. 

Stilul didactic al profesorului este de dictare a lecţiei, majoritatea elevilor spun că de teama 
notelor mici preferă să plece de la ora respectivă, nu sunt interesaţi de o anumită materie predată, şi 
consideră că anumiţi profesori sunt exigenţi ori incorecţi la notare. Prin aceste răspunsuri se 
confirmă ipoteza care presupune că stilul didactic defectuos al profesorului determină creşterea 
riscului de eşec şcolar. 

Profesorii diriginţi informează părinţii elevilor legat de problemele întâmpinate prin discuţii 
individuale, şedinţe cu părinţii dar şi prin convorbiri telefonice. Implică elevii în rezolvarea 
problemelor clasei şi stabileşte cu ei care sunt responsabilităţile fiecăruia. 

Situaţia financiară, problemele cu care se confruntă familiile elevilor chestionaţi sunt un factor 
important în creşterea riscului de abandon şcolar. 
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Abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii 

 

Prof. Oargă Daniela 
Grădinița P. P. Nr. 1 

Sânnicolau Mare, Timiș 
 

 
Abandonul şcolar, ca forma extremă de neparticipare şcolară, reprezintă o problemă gravă a 

sistemului de educaţie în România. România este printre primele țări în privinţa ratei abandonului 
şcolar. Abandonul şcolar are consecinţe nefaste asupra şomajului, creşterii economice şi a bunăstării 
societăţii în general. Părăsirea timpurie a şcolii se referă la „acei tineri care părăsesc sistemul de 
educaţie şi formare având numai educaţie secundară sau mai puţin şi care nu mai sunt în sistemul de 
educaţie şi formare”.  

In termenii statisticii europene, părăsirea timpurie a şcolii este măsurată ca procentajul tinerilor 
cu vârsta cuprinsă între 18 si 24 de ani care au doar educaţie secundară de bază sau mai puţin şi nu 
mai sunt integraţi în sistemul de educaţie şi formare. Abandonul şcolar are consecinţe directe asupra 
amplitudinii inegalităţilor sociale. Astfel, cei care părăsesc şcoala timpuriu au dificultăţi în a-şi găsi 
un loc de muncă care să le asigure condiţii decente de trai, cel mai adesea regăsindu-se printre 
persoanele care sunt în şomaj de foarte mult timp. Starea materială a acestor persoane influenţează 
succesul şcolar al copiilor lor, reproducând astfel inegalităţile sociale.  

Un sistem de educaţie performant şi incluziv ar fi unul în care factorii de genul educaţia 
părinţilor, venitul familiei, localitatea de reşedinţă, etnia elevului etc. ar avea influenţe cât mai 
reduse asupra abandonului şi performanţei şcolare a elevilor.  

Copiii romi sunt printre categoriile cele mai vulnerabile şi cu un risc crescut de abandon şcolar. 
Acest fapt se datorează nu doar faptului că romii sunt suprareprezentaţi printre categoriile cele mai 
sărace din România, ci şi faptului că şcoala are puţine mecanisme de integrare şi acomodare a celor 
care vorbesc acasă o limbă diferită de limba română. Pe lângă aceste aspecte, adesea copiii romi 
sunt segregaţi în cadrul sistemului de educaţie în clase separate sau în şcoli. Delimitări conceptuale 
Aşa cum s-a putut observa mai sus, există o terminologie diversă privind fenomenul părăsirii 
sistemului de educaţie. Modul de definire a fenomenului influenţează măsurarea sa prin ceea ce se 
măsoară şi cum se măsoară. În România, Ministerul Educaţiei utilizează două definiţii ale 
abandonului şcolar. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţământ 
Preuniversitar (ROFUIP) prezentat de Ministerul Educaţiei precizează că „elevul care nu 
frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu, depăşind cu mai mult de doi 
ani vârsta clasei respective, se află în situaţia de abandon şcolar.”  

Cea de-a doua definiţie utilizată de Ministerul Educaţiei şi Institutul Naţional de Statistică este 
rata abandonului şcolar calculată ca diferenţa între numărul elevilor înscrişi la începutul anului 
şcolar şi cel aflat în evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an şcolar şi exprimată ca raport procentual faţă de 
numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar. Aceste definiţii au generat dificultăţi practice în 
măsurarea abandonului şcolar şi, bineînţeles, în combaterea acestui fenomen.  

Părăsirea timpurie a şcolii reprezintă acea situaţie a unui elev care nu a finalizat ciclul 
obligatoriu de învăţământ şi nu a frecventat efectiv cursurile şcolare în ultimele 4 săptămâni 
premergătoare momentului evaluării situaţiei.  

Aceasta face posibilă monitorizarea permanentă a participării şcolare şi a intervenţiei la timp a 
autorităţilor în cazul în care un elev nu frecventează şcoala din diverse cauze. Spre exemplu, un elev 
care figurează în catalog, dar care nu a frecventat şcoala în ultimele 4 săptămâni, devine un caz de 
abandon şcolar şi intervenţia autorităţilor are mari şanse de a stopa fenomenul. Dacă această 
intervenţie are loc după 2 ani de la nefrecventarea şcolii, efectivitatea intervenţiei este scăzută, ea 
fiind tardivă.  
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Cauzele abandonului şcolar  
 la nivelul elevului şi al familiei:  

• dificultăţi materiale;  
• modelul educaţional oferit de părinţi; 
 • modelul educaţional oferit de fraţi;  
• dezorganizarea familiei;  
• implicarea în activităţi la limita legii;  
• intrarea pe piaţa muncii.  

 la nivelul comunităţii:  
• mariajul timpuriu; 
 • apariţia unui copil;  
• lipsa de securitate în zonă;  
• necontinuarea educaţiei dincolo de 8 clase, ca normă comunitară.  

 la nivelul şcolii:  
• repetenţiile repetate şi frecvente;  
• integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi;  
• calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu colegii.  

Alte cauze ale abandonului şcolar:  
 condiţiile economice precare ale familiei din care provine elevul;  
 structura familiei;  
 capitalul cultural al familiei;  
 influenţa comunităţii;  
 mediul şcolar neprietenos.  
Aceste cauze influenţează în mod direct participarea şcolară a elevilor şi cresc riscul de abandon 

şcolar. Astfel, condiţia precară a familiei din care provine elevul influenţează capacitatea părinţilor 
de a acoperi costurile ascunse ale educaţiei – rechizite, contribuţii la activităţi extracuriculare, hrană 
– dar uneori chiar condiţiile de maximă necesitate pentru studiul individual acasă – lipsa 
electricităţii, a spaţiului, a mesei individuale, etc. , influenţează de asemenea gradul de confort al 
elevului în raport cu colegii săi, influenţează gradul de sănătate al elevului şi, prin urmare, 
absenteismul şcolar. Toţi aceşti factori favorizează abandonul şcolar şi plasarea copilului pe piaţa 
muncii la o vârstă cât mai scăzută. Structura familiei are influenţă la rândul său asupra ratei 
abandonului şcolar.  

Familiile cu mulţi copii sunt foarte adesea expuse sărăciei; relaţiile fraternale fiind adesea 
menite să compenseze lipsa părinţilor angrenaţi în activităţi productive care să asigure subzistenţa 
familiei. Această situaţie creşte riscul de abandon şcolar. Capitalul cultural al familiei reprezentat 
prin nivelul de educaţie a părinţilor, capacitatea acestora de a-şi ajuta copiii, valorizarea utilităţii 
educaţiei şi capacitatea redusă de ghidare a copilului în cadrul unui sistem birocratic complex, 
influenţa modelului educaţional al fraţilor, căsătoriile timpurii întâlnite în unele comunităţi de romi 
tradiţionale sau cutuma de a părăsi sistemul educaţional după completarea educaţiei gimnaziale, ca 
parte determinată de lipsa unităţilor şcolare în localitatea de reşedinţă, influenţează abandonul 
şcolar dar şi performanţa şcolară a copiilor.  

Un alt factor care reprezintă un risc pentru abandonul şcolar al elevilor este influenţa 
comunităţii şi a modului de relaţionare şcoală-comunitate. Într-o comunitate în care abandonul 
şcolar este mare, elevii prezintă un risc de abandon mai mare. Rata abandonului mare nu este 
neapărat corelată cu valorizarea educaţiei de către comunitate, ea putând fi rezultatul altor factori. 
Insecuritatea în cadrul şcolii sau în drumul spre şcoală, modul în care şcoala facilitează participarea 
comunităţii în decizii, distanţa mare până la unitatea şcolară şi accesibilitatea şcolii prin mijloace de 
transport sunt alte cauze care influenţează abandonul şcolar.  

Mediul şcolar neprietenos este un factor important în privinţa abandonului. Acest aspect include 
nu doar percepţia elevilor asupra şcolii, cadrelor didactice şi a relaţiilor cu ceilalţi elevi, dar şi 
factori obiectivi cum ar fi segregarea în cadrul şcolii, modul în care şcoala are şi transpune în 
practica de zi cu zi reguli privind rasismul, discriminarea şi hărţuirea celor aflaţi în şcoală. 
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Atitudinea şcolii faţă de comunitate şi elevi, metodele de predare adecvate, rolul proactiv în 
asigurarea participării şcolare a elevilor şi mecanismele de intervenţie timpurie în cazuri de 
neparticipare şcolară, conlucrarea cu serviciile sociale sunt factori ce ţin de mediul şcolar, cu 
influenţă directă asupra participării şi abandonului şcolar. Sărăcia rămâne unul dintre determinanţii 
importanţi.  

 
Bune practici privind părăsirea abandonului școlar: 

 parteneriat școală-familie-comunitatea locală bazat pecolaborare, implicare, sprijin, 
sponsorizare, etc; 

 echipe comunitare pentru a intervenieficient în reintegrarea școlară a copiilor; 
 activități extrașcolare 
 responsabilizarea la nivelul clasei; 
 valorizarea eleviloraflați în dificultate prin diferite activități; 
 ,,Școala părinților”; 
 Derularea formelor de recuperare școlară; 
 Activități de consiliere; 
 Stimularea copiilor cu rezultate bunela învățătură; 
 Implicarea mediatorului școlar; 

În concluzie, toate activitățilepe care le putem face pentru a preveni și combate abandonul 
școlar trebuie susținute social de instituțiile statului care cred  ca ar trebui sa se concentreze pe 
eliminarea principalului factoral abandonului școlar, sărăcia. Categoria socială care este cea mai 
afectată  de sărăcie și de lipsa de educație este cea de etnie romă. 
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Abandonul şcolar ca devianţă, o realitate a timpului nostru 
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Termenul de devianţă a apărut în sociologia americană la începutul anilor ’50 şi desemnează 

comportamentele (individuale şi colective) care, îndepărtându-se de normă, crează disfuncţii şi 
atrag o sancţiune. Definit ca un tip de comportament, care se opune celui convenţional sau 
conformist, devianţa cuprinde nu numai încălcările legii (infracţiunile sau delictele), ci orice 
,,deviere’’(abatere) de la regulile de convieţuire şi imperativele de ordine ale unei forme de viaţă 
colectivă (societate, grup, organizaţie, şcoală,cultură). 

Exista diverse teorii care subliniază importanţa cauzelor individuale de factură psihologică care 
pot duce la abandonul şcolar. Acestea se întemeiază pe observaţiile că unii tineri, cei predispuşi 
acestui pericol, au diferite tulburări de personalitate şi adoptă atitudini de negare a valorilor şi 
normelor recunoscute de societatea adulţilor. 

Din această categorie face parte teoria rezistenţei la frustrare care susţine că, la baza protecţiei 
individului împotriva agresivităţii şi frustrării stau două structuri: cea interioară, de natură psihică şi 
cea externă, de natură socială. Structura externă este alcătuită din grupurile sociale la care tânărul 
participă şi este socializat (şcoală, familie, vecinătate, prieteni etc.) şi care oferă posibilitatea 
dobândirii unui status  şi sentimentul identificării cu grupul ş.a.. Structura interioară dobândeşte 
importanţă în anumite momente, reprezentând o adevărată ,,matrice’’, care asigură tânărului 
conştiinţa identităţii de sine în raport cu alte persoane sau grupuri, convingerea orientării spre 
scopuri dezirabile şi toleranţa la frustrare. 

Acordând un rol precumpănitor structurii interne de rezistenţă, Reckless consideră că elementele 
ei pot fi cunoscute prin teste de personalitate şi de predicţie, ceea ce reprezintă un 

mijloc de prevenire a apariţiei sentimentului de frustrare-agresivitate, la rândul său, de acte 
deviante (Mitrofan, 1992). Se consideră că manifestările abandonului şcolar, ca un comportament 
deviant, se datorează, în mare măsură, capacităţii reduse a indivizilor de depăşire a situaţiilor de 
frustrare. 

Starea de frustrare apare atunci când subiectul îşi refuză sau i se refuză satisfacerea unei cerinţe 
pulsionale (Laplanche, 1994). Fiecare individ are o anumită capacitate de a surmonta o situaţie de 
frustrare, fără a face apel la mijloace inadecvate, numită ,,toleranţă la frustrare’’ . 

Frustrarea poate acţiona fie ca element favorizant stimulator, fie ca frână în realizarea scopurilor 
personale, cu mijloace licite sau ilicite. 

În cazul adolescenţilor şi al tinerilor, raportul frustrare-agresivitate nu trebuie înţeles ca un 
indicator cert al unui comportament deviant sau delincvent. Ea trebuie văzută ca o încercare a lor de 
descoperire a propriei identităţi şi chiar de formare a unei atitudini combative, necesară pentru a-şi 
dobândi statusul adecvat în societatea adulţilor. Agresivitatea acestora poate evolua spre devianţă 
numai atunci când tânărul realizează că atât atitudinea, cât şi comportamentul său un sunt acceptate 
de societate. În acel moment, tânărul va respinge sau va contesta modélele convenţional-
tradiţionale, prin părăsirea şi abandonarea mediului familial sau şcolar. Apoi, se asociază acelor 
grupuri de referinţă care îi asigură suportul emoţional şi securitatea afectivă, indiferent prin ce 
mijloace de reuşită. 

Teoria ,,dezorganizării sociale’’ a dat o interpretare pur sociologică a delicvenţei. Delincvenţii 
minori domiciliază, de regulă, în zonele periferice şi sărace ale marilor oraşe şi provin din familii 
dezorganizate sau descompletate. Majoritatea detestă şcoala şi mediul şcolar, au o slabă inserţie 
şcolară, ceea ce îi face, în final, să fugă sau să abandoneze şcoala, asociindu-se în grupuri stradale 
deviante. Soluţia eradicării delincvenţei ar consta, deci, în elaborarea şi aplicarea unor măsuri şi 
soluţii la nivel de comunitate şi nu individual. Accentul ar trebui pus pe ameliorarea condiţiilor 
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economice, sociale şi culturale din zonele, ariile şi cartierele mărginaşe. 
Teoria ,,subculturilor delincvente” şi a ,,grupurilor de la marginea străzii”  
Aceste subculturi apar ca o reacţie de protest faţă de normele şi valorile societăţii, grupând 

indivizi care au sentimentul că le sunt blocate posibilităţile şi mijloacele de acces spre valorile şi 
bunurile sociale. În consecinţă, sistemul de valori prin care sunt apreciate performanţele şcolare 
aparţine claselor privilegiate, sau acelora care deţin puterea. Supuşi celor două forme de socializare, 
familială şi şcolară, copiii aparţinând claselor privilegiate reacţionează într-un mod asemănător 
nevrozei, prin exteriorizarea frustrării şi asocierea în bande sau ,,subculturi’’ delincvente. Deci, 
subcultura apare ca o reacţie faţă de valorile şi normele clasei privilegiate. 

O variantă a teoriei ,,subculturilor delincvente’’, care încearcă să explice delincvenţa juvenilă ca 
fiind un comportament ,,învăţat’’, este cel al ,,grupurilor de la marginea străzii’’ sau a ,,societăţii de 
la colţul străzii’’, elaborată de W. F. White (Rădulescu, 1990 ). 

Majoritatea acestor grupuri sunt formate din colegi de şcoală, clasă, stradă, de cartier sau de 
oraş. Tânărul care vine în contact cu aceste grupuri îşi dezvoltă limbajul, capacitatea şi aptitudinile 
specifice lor, asimilând şi interiorizând o serie de valori şi norme specifice acestora, în interiorul lor 
predominând sentimentele de frustrare şi insatisfacţie socială şi individuală, de violenţă şi 
agresivitate. Periculozitatea acestor grupuri constă în aceea că sunt alcătuite din tineri cu deficite 
serioase de socializare, care au abandonat şcoala şi au fugit de acasă, tineri fără serviciu şi tineri 
care au suferit deja condamnări multiple. 

In concluzie, atunci când, fie ca şi părinţi fie ca şi cadre didactice, ne intrebăm de ce 
abandonează unii tineri şcoala, am putea găsi următoarele motive: 

Alcoolul şi consumul de droguri care pot duce la dependenţă. 
Atât din cauza lipsei de atenţie şi implicare din partea părinţilor  cât şi din cauza instabilităţii 

emoţionale, tinerii sunt tentaţi de experimentarea intimităţii corporale. Nefiind instruiţi şi avertizaţi 
de posibilele riscuri, se ajunge la sarcini nedorite care pot duce la abandonarea studiilor. 

Pierderea interesului faţă de şcoală se intalneşte adesea la copiii proveniţi din familii bine situate 
financiar şi care preferă să trăiască o viaţă uşoară, in lumea artelor, a actoriei, fiind puternic 
influenţaţi de mediile virtuale, mai ales, şi ademeniţi de bani şi faimă. 

In multe ţări subdezvoltate, tinerii, mai ales cei harnici şi inteligenţi, sunt nevoiţi să abandoneze 
şcoala pentru a munci spre intreţinerea propriei familii. 

Complexul de inferioritate dezvoltat pe fondul unui puternic mobbing sau bullying din partea 
celorlalţi colegi poate duce la părăsirea şcolii din motive ce aparent sunt misterioase pentru familie 
sau pentru cei din jur. 

Daca există situaţii de hărţuire sau abuz sexual asupra unui elev / unei eleve, sigur vor aparea si 
cazuri de abandon şcolar din această cauză. 

Elevii cu nevoi speciale, oricare ar fi acestea, atunci când nu găsesc empatie din partea colegilor 
si nu au snetimentul unei stări de bine la şcoală, cu siguranţă vor ajunge să părăseasca acel mediu. 

Presiuni precum divorţul părinţilor sau violenţa in familie pot fi şi ei factori decisivi in 
desfaşurarea normală a unei vieţi de elev, implicat şi motivat să rămână in sistemul şcolar. 

Astfel vedem importanţa pe care o au familia, prietenii şi societatea in medierea intre elev şi 
şcoală şi in asigurarea unui curs normal al evoluţiei individului spre atingerea ţelului suprem, acela 
de a fi OM printre oameni. 
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Ganduri la aniversare sau de ce sa iubesti gradinita 

 

Prof. Dascalita  Steluta,                                                                 
Gradinita cu Program Prelungit nr. 4 Pascani 

  

Zilele Gradinitei nostre sunt, in fiecare an, in luna martie, iar acest lucru, nu este deloc o 
intamplare. Au au fost alese acum, la inceput de primavara, in zilele martisorului,tocmai pentru a 
sarbatori deopotriva  si Ziua Mamei. Iar daca va intrebati de ce, va spunem  ca gradinita este cea 
mai buna prietena a mamelor. Ele, mamele, ne incredinteaza ceea au mai de pret: copiii. Si cui 
indraznesti sa incredintezi, pentru atat de mult timp, comoara ta, lumina ochilor tai, decat aceluia in 
care ai cea mai mare incredere, nu-i  asa? 

Ne gandeam, oare, care dintre cuvinte este rostit cel mai des intr-o gradinita? Si dupa ce am pus 
pe o lista un sir de cuvinte, am concluzionat ca cel mai des se rosteste  primul si cel mai frumos 
cuvant: MAMA! 

De la primii pasi in gradinita, pana la emotionantul: ,,Ramas-bun, Gradinita draga!”, mama, desi 
nu este mereu acolo, nu pleaca de aici niciodata, ramane cu puisorul ei, chiar daca doar cu gandul
  

    

Povestea incepe cu un septembrie ruginiu, cu miresme de frunze,de tufanele si de gutui. Mereu 
altul dar parca mereu acelasi. 

Cu micutii emotionati si curiosi totodata, strans prinsi de mainile mamelor, de care au nevoie 
acum parca mai mult decat oricand. Si mamicile ii imbratiseaza, ii saruta si ii incredinteaza unor 
alte mame, carora micutii le spun ,,doamna”, dar de si de multe ori, ,,mami”. 
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Si imediat ce mamicile pleaca, se intampla ceva minunat: clasa se umple de cuvantul ,,mami”! 

Este peste tot: pe buzele lor, pe buzele noastre, prin aer, ba se aseaza si pe petalele florilor din 
vaza, pe papusi si camioane, pe mingi si pe robotei, pe piesele de lego si pe sticlutele cu apa. Peste 
tot! 

Se aseaza pe ochisori, pe  nasucuri si pe manute.Nu este niciun locusor unde sa nu il gasesti. 

,,Mami!!!!”, ,,Vreau la mami!”, ,,Sa vina mami!”, ,,O suni pe mama mea?”, ,,Mama mea vine 
repede!”, ,,Pur si simplu mi-e dor de mami!”, ,,Vreau aici cu mami!”, ,,Vine mama mea???”… 

Si asteapta cu ochii mari sa le spui ca toate mamele vin: 

,,Vine mama lui Matei si mama lui David, mama lui Petrisor si a Evei,  mama Antoniei  si a 
Amaliei, mama lui Beatrice si mama Alexandrei, mama lui Nic si mama lui Albert.Vine si mama lui 
George, si mama Timeei, vine si mama lui Nicole si mama Stefaniei, vine si mama Anastasiei, si 
mama lui Eric, a lui Luca si a lui Stefanel…Toate, toate mamele vin la copiii lor!” 

Si mamele vin si zilele si saptamanile trec, iar ei se desprind mai usor din mainile mamelor, pe 
care le pupa dulce la despartire, o data si inca o data si inca o data! 

Si merg sa o imbratiseze de bun venit pe doamna si sa ii arate doamnei ce jucarie frumoasa au 
ori ce rochita i-a pus mami, ori ce codite i-a impletit mami si sa ii spuna repede, repede, ce i s-a mai 
intamplat de ieri, de cand nu s-au vazut. 

  

Apoi unii sar pe mingile topaitoare soptind asa, ca pentru ei:,,Mami se bucura ca am invatat sa sar 
atat de sus”! 

Sau soptesc  papusii asezate in caruciorul roz:,,Te duce mami acum in parc, la plimbare!”, ori 
,,Acum mergi la gradi, o sa fie frumos, iar mami vine dupa tine la trei jumatate-fix! Tu sa fii 
cuminte si atenta , da, mami?”. 

Ori ,,gatesc” la bucataria clasei clatite ,,bune-bune, cum face mami, cu dulceata de trandafiri”! 

Apoi coloreaza fisele de lucru sau lipesc tablouasele ,,ca sa se bucure mami cand le vede!” 

Si invata cantece si poezii ca sa o inveseleasca pe mami cand le vor spune. 

Tot ceea ce fac, tot ceea ce creaza, tot ceea ce invata, este ca mami sa fie mandra de ei. 
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Si desi mama nu este acolo, ea continua sa fie peste tot: pe buze, in minte si in inima. 

Iar noi, ,,doamnele”, cum ne spun micutii, ii primim in sufletul nostru cu delicatete, cu grija si 
cu multa dragoste, pe ei si pe familiile lor, incercand sa construim impreuna ,,o mare familie”. 

Facem tot ceea ce stim mai bine si cum stim mai bine,  pentru ca in noi sa regaseasca iubirea, 
siguranta si rabdarea pe care, pana atunci, stiau ca o gaseau doar la familia lor de acasa. Si pe 
masura ce ii primim, inimile noastre devin mai mari, mai calde, mai bune! 

La multi ani!!! 

La multi ani copilasilor din gradinita noastra, mamicilor, taticilor, bunicilor, unchilor si 
matusilor lor! 

La multi ani tuturor acelora care trudim sa ducem zi de zi aceasta atat de frumoasa si de,, dulce 
povara”, cum spunea poetul. 

 Si nu in ultimul rand, 

 LA  MULTI  ANI  GRADINITEI  NOASTRE !!! 
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ABANDONUL ȘCOLAR.                                                               
CAUZE ȘI MODALITĂȚI PRIN CARE POATE FI DIMINUAT 

 

Prof. Dascălu Ionela Claudia 
Școala Gimnazială ,,Gheorghe Enescu” Tâmna, Mehedinți 

 
 
Prevenirea abandonului școlar este un proces anevoios, plin de obstacole, însă copiii pe care îi 

educăm merită aceste eforturi. Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm calitățile și potențialul 
acestor copii cu risc de abandon școlar, o să vedem că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi 
valorificat, cu condiția să vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele 
negative. 

 
Abandonul școlar este o realitate din ce în ce mai izbitoare, o problemă gravă care pare să se 

accentueze din cauza problemelor economice. Abandonul școlar nu este o problemă numai a școlii 
ci una națională. Cercetarea desfăşurată la nivel european scoate în evidenţă faptul că fenomenul de 
părăsire timpurie a şcolii implică un număr tot mai mare de elevi. Această situaţie subliniază faptul 
că două drepturi fundamentale ale copiilor sunt încălcate: dreptul la educaţie şi dreptul la securitate. 

 
Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi având 

nevoie, în consecinţă de răspunsuri diversificate. Din acest motiv, această problemă trebuie privită 
prin intermediul activităţilor interdisciplinare şi transversale integrate în programa şcolară, prin 
activităţi extraşcolare adecvate. Prevenirea fenomenului de abandon şcolar comportă anumite 
limite. Eficacitatea acţiunii preventive este subminată de limite interne sau limite externe. 

 
Dintre limitele externe putem enumera:  
 
• abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de societate, deci el nu poate fi eliminat.  
• eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul şcolar este practic imposibilă.  
•deseori măsurile preventive nu sunt bine coordonate şi ele nu-şi ating scopul.  

 
Limitele interne se referă la:  
 
• scăderea eficacităţii acţiunilor preventive datorită neimplicării în acţiunea preventivă a tuturor 

forţelor sociale interesate;  
• nu toţi actorii sociali reacţionează la metodele de prevenţie, mai ales datorită caracteristicilor 

de personalitate;  
• prevenţia nu poate depăşi anumite concepţii şi comportamente pe care societatea le 

construieşte prin promovarea anumitor valori şi practici sociale;  
• activităţile preventive fac apel la diverse tehnici, dar nu toate din cale utilizate sunt pertinente.  
 
Abandonul şcolar al multor elevi este din nefericire o certitudine. El este unul din problemele 

mari cu care se confruntă instituţia educativă şi este deci nevoie ca şcoala să întindă o mână 
celorlalte instituţii implicate în monitorizarea acestui fenomen. Cadrul didactic poate fi promotorul 
unor programe al căror scop este prevenirea şi combaterea abandonului şcolar.  

În acest sens este necesar elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a 
elevilor aflaţi în situaţia de a abandona şcoala.  

Dar pentru punerea în aplicare a unor astfel de strategii e nevoie însă de o bună cunoaştere a 
particularităţii psihologice ale elevilor, pentru a putea fi identificate acele dimensiuni psihologice 
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care permit realizarea unor dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăţi şcolare.  
Variaţiile mari de ritm intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la efortul de durată, de abilităţi 

comunicaţionale şi nevoi cognitive, existente în general între elevi, impun acţiuni de organizare 
diferenţiată a procesului de predare-învăţare, pe grupe de elevi, în care să primeze însă sarcinile 
individuale de învăţare.  

 
 

Bibliografie:  
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PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR 

 
 

PROF. DAVID ADINA 
SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE 

BISTRITA-NASAUD 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației 
Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi 
fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, 
dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, 
excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea 
rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre 
abandonul şcolar. 
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Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul școlar-cauze și măsuri de prevenire 

 

Profesor David Fănica 
Școala Gimnazială ,,Emil Atanasiu” Garoafa, jud. Vrancea 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 

Școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi 
pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate 
rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă. Chiar şi cel în 
cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională. 

 

Principalele cauze ale abandonului școlar sunt: 
a) Cauze sociale care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 

indiferent, neglijent, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate; 
b) 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, 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; 

c) Cauze psiho-pedagogice care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): 
presiunea grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor (ironizarea, 
umilirea elevului) evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi 
severă, politici pro-absenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar.  

Factorii de natură educațională: in subordonare față de normele şi regulile şcolare, chiulul, 
absenteismul, repetenția, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar.  

Un alt factor care reprezintă un risc pentru abandonul şcolar al elevilor este influenţa 
comunităţii şi a modului de relaţionare şcoală-comunitate. Într-o comunitate în care abandonul 
şcolar este mare, elevii prezintă un risc de abandon mai mare. Rata abandonului mare nu este 
neapărat corelată cu valorizarea educaţiei de către comunitate,ea putând fi rezultatul altor factori. În 
securitatea în cadrul şcolii sau în drumul spre şcoală, modul în care şcoala facilitează participarea 
comunităţii în decizii, distanţa mare până la unitatea şcolară şi accesibilitatea şcolii prin mijloace de 
transport sunt alte cauze care influenţează abandonul şcolar. 

 Mediul şcolar neprietenos este un factor important în privinţa abandonului. Acest aspect 
include nu doar percepţia elevilor asupra şcolii, cadrelor didactice şi a relaţiilor cu ceilalţi elevi, dar 
şi factori obiectivi cum ar fi segregarea în cadrul şcolii, modul în care şcoala are şi transpune în 
practica de zi cu zi reguli privind rasismul, discriminarea şi hărţuirea celor aflaţi în şcoală. 
Atitudinea şcolii faţă de comunitate şi elevi, metodele de predare adecvate, rolul pro-activ în 
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asigurarea participării şcolare a elevilor şi mecanismele de intervenţie timpurie în cazuri de 
neparticipare şcolară, conlucrarea cu serviciile sociale sunt factori ce ţin de mediul şcolar, cu 
influenţă directă asupra participării şi abandonului şcolar. 

Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să 
fumeze, să consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la 
şcoală. O situație aparte o reprezintă copiii cu cerințe educative speciale, pentru care fie nu există în 
școală resursele materiale sau umane necesare educării lor, fie părinții nu doresc obținerea unui 
certificat medical care să ateste faptul ca aceștia au cerințe educative speciale, considerându-l 
stigmatizant și, astfel, nu există condițiile formale pentru adaptarea curriculum-ului sau pentru 
crearea serviciilor de care ar avea nevoie acești copii.  

Alte cauze ale abandonului școlar identificate la nivelul comunității sunt lipsa comunicării 
dintre părinți și cadrele didactice sau dintre părinți și copii, plecarea părinților in străinătate și 
lăsarea copiilor în grija unor persoane cu mai puțină autoritate (bunici sau vecini) sau influența 
negativă a anturajului tinerilor. 

 

 Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar:  
- identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi;  
- implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; creşterea gradului de 

implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a situațiilor ce 
prezintă risc de abandon şcolar.  

- Programe şi proiecte implementate de unităţile de învăţământ în vederea prevenirii şi reducerii 
riscului de abandon şcolar; 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă  îndelungată Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar:   

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
  comportamentale, emoționale, tendințe agresive; 
   juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică,  
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Trebuie plecat 
de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de 
nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile 
şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de 
restul copiilor și prin dezvoltarea unor servicii socio-educative integrate și prin implicarea 
membrilor comunităților în menținerea în sistemul de educație a elevilor aflați în risc de a părăsi 
școala.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre și reprezintă, pentru orice societate, vectorul 
dezvoltării durabile.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Cristea, C.G.,Psihologia educaţiei, Ed. Bucureşti,2003; 
2. Duminică, G. & Ivasiuc A. O şcoală pentru toţi. Bucureşti: Editura Vanemonde. 2010. 
3. Mihăilescu, I, Sociologie generală, Iaşi, Ed. Polirom,2003. 
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Educația în spiritul valorilor europene, incluziunea și abandonul școlar 

 

Prof. inv. primar: Daviduță Antonina                                                     
Școala gimnazială „Grigore Tăbăcaru” Hemeiuș, Bacău 

 

Soliditatea construcției Europei unite, prin dezvoltarea comunităților ei, depinde nu numai de 
puterea economică și financiară a statelor membre ale Uniunii Europene, dar și de prestigiul cultural 
pregătit, creat și afirmat prin sistemul educațional. 

Integrarea europeană este o provocare atât pentru țările membre cât și pentru cele ce aspiră la un 
asemenea statut. Acestei provocări i se poate răspunde prin educația  în spiritul valorilor europene și 
al integrării europene ce poate fi considerată o componentă a „noilor educații”, dar și un principiu al 
educației integrate. 

Conceptul de incluziune se poate defini prin acceptarea de către instituțiile de învățământ a 
tuturor copiilor, indiferent de sex, apartenență etnică și socială a familiei lor. Incluziunea este strâns 
legată de  recunoașterea și acceptarea diversității. Un aspect particular, care nu trebuie suprapus sau 
integrat în contextul incluziunii este acela că orice copil se poate confrunta cu bariere temporare de 
învățare, dificultăți într-o anumită perioadă de timp. Unele din aceste situții se pot generaliza și 
constitui bariere de învățare iar, în cele mai grave situații pot ajunge până la abandon școlar. În 
astfel de situații, și nu numai, rolul cadrului didactic este unul foarte important. El trebuie, ca după 
ce se informează asupra cauzelor ce au condus la această situație, să dovedească o mai mare 
înțelegere și să sprijine copilul în a depăși emoțional evenimentele marcante și a-l ajuta cu răbdare 
să le depașească. 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăța și a fi, iar 
dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi 
de o experiență pozitivă pentru elevi. Se impune o „abordare holistică”, în cadrul căreia întreaga 
comunitate şcolară (conducerea şcolii, cadre didactice, elevi, familiile acestora) participă la un efort 
colectiv şi coerent, în strânsă colaborare cu partenerii externi şi întreaga comunitate. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. 

De ce să ne pese? Pentru că acești copii au nevoie de ajutorul nostru, al familiei, al vecinilor, al 
prietenilor, colegilor, autorităților și specialiștilor, pentru că toți acești copii au dreptul la educație și 
sunt capabili să învețe. Noi îi pregătim pentru o viață și societate. De aceea cadrul didactic trebuie 
să adapteze  curriculum-ul școlii și propriul stil de predare pentru a se potrivi cu marea diversitate a 
copiilor din fiecare clasă. 
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Problema abandonului şcolar poate fi abordată în rândul părinţilor, prin mediatori şcolari, cu 
personal instruit să identifice din timp semnele unui posibil abandon şcolar şi să rezolve problemele 
într-un mod proactiv. Mărturiile unor elevi ce au abandonat şcoala în trecut i-ar putea ajuta pe cei ce 
se gândesc să renunţe la şcoală să îşi reanalizeze opţiunile. Aceste abordări ar putea înlocui 
metodele aspre încă folosite de unele şcoli, dar care însă nu reuşesc să elimine cauzele 
fundamentale ale fenomenului. 
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ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar Dămoc Cecilia 
Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri’’ Săbăoani, Neamț 

 
 
Uniunea Europeană definește persoanele care au abandonat timpuriu școala drept persoane cu 

vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, care au doar o educație de gimnaziu sau mai puțin și nu mai 
frecventează școli sau cursuri de formare profesională.   

 
Definiția a fost aprobată de miniștrii educației din cadrul Consiliului în 2003 (Concluziile 

Consiliului privind "Nivelurile de referință ale performanței medii europene în educație și formare 
profesională (Benchmarks)", mai 2003).   

 
Există trei direcții de acțiune pentru prevenirea abandonului școlar: 

-prevenirea – îmbunătățirea accesului egal la educație de înaltă calitate de la vârste fragede; 

-intervenția – îndrumări și meditații pentru elevi, strângerea legăturilor cu părinții, atunci când 
apar semne cum ar fi absențele nemotivate și performanțele foarte slabe; 

-compensarea – elevilor care renunță la școală ar trebui să li se ofere ulterior șansa de a obține 
calificările pe care nu le-au obținut prima data (Școlile de tip “A doua șansă” ) 

Prin intermediul unor activități, putem scădea rata de abandon școlar: 
 
1)Activităţi complexe de instruire şi consiliere psihologică: consilierea individuală a elevilor 

privind prevenirea / reducerea absenteismului, abandonului școlar la solicitarea cadrelor didactice, 
care să răspundă nevoilor:  de optimizare permanentă a motivaţiei pentru învăţare a elevilor, 
dezvoltarea  stimei de sine, de găsire a celui mai adecvat mod de raportare a elevului la activitatea 
instructiv-educativă,  de depăşire constructivă a anumitor dificultăţi /  blocaje în activitatea de 
învăţare;  de conştientizare de către elevi a importanţei rezolvării nonviolente a conflictelor inerente  
ce  apar în viața cotidiană / școlară, de eficientizare a comunicării în cadrul grupului,  dezvoltarea 
coeziunii clasei de elevi;  de dezvoltare a unei atitudini pozitive faţă de respectarea intereselor 
celuilalt,  de căutare a  unor interese comune, prin renunţarea la percepţiile și  judecățile greşite 
despre celălalt;  desfășurarea în colaborare cu dirigintele a activităților de consiliere 
psihopedagogică  individuală a elevilor.  

 
2) Consilierea de grup a elevilor privind prevenirea / reducerea absenteismului,  abandonului 

școlar la solicitarea cadrelor didactice / adminstraţiei școlare, prin:  programe / activităţi de grup 
pentru prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar, de  dezvoltare a abilităţilor sociale şi de 
comunicare  (tematicile activităţilor de grup pot fi: Vreau să fim prieteni‖,  Violenţa în şcoală , 
Alfabetul comunicării nonviolente,  Comunicare eficientă şi dezvoltare personală, Comportamentul 
meu – sursa succesului sau insuccesului social şi şcolar,  Cine sunt eu? ,  Cine vreau să devin?, etc.),  
programe de prevenire şi diminuare a absenteismului / abandonului şcolar, de dezvoltare a  
motivaţiei și abilităţilor de învăţare și optimizării învățării (tematicile acestor activităţi pot fi:  
Învaţă să înveţi,  Câștig după câștig,  Învăţ zi de zi – hrănesc mintea, Managementul prezenţei 
elevilor la şcoală,  Învaţă, dezvaţă, reînvaţă,  Absenţa... din educaţia mea,  Învaţă să înveţi ), 
colaborarea cu dirigintele în desfășurarea activităților de consiliere psihopedagogică de grup a  
elevilor. 

 
3) Colaborarea permanentă cadru didactic din școală / diriginte /director de şcoală prin:  oferirea 
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de asistență psihopedagogică individuală cadrelor didactice care solicită acest lucru,  axată pe 
informarea și documentarea pe teme precum:  cunoaşterea preşcolarilor /elevilor; adaptarea 
preşcolarilor /elevilor la mediul şcolar; adaptarea şcolii la necesităţile elevilor;  optimizarea relaţiei 
şcoală – preşcolari /elevi - părinţi  oferirea de asistență psihopedagogică de grup cadrelor didactice,  
prin participarea  psihologului la comisiile metodice ale diriginţilor,  la cercurile pedagogice ale 
coordonatorilor de proiecte şi programe, etc., la solicitarea administraţiei şcolii;  colaborarea cu 
administraţia şcolară în desfășurarea de activități specifice problematicii  abandonului şcolar;  
desfășurarea cursurilor de formare adresate tuturor cadrelor didactice pe problematica  abandonului 
şcolar (aceste cursuri pot avea următoarele tematici:  Educaţie pentru valori comportamentale şi 
atitudini,  Strategii de prevenire a problemelor de comportament, Managementul clasei de elevi,  
Consiliere şi orientare şcolară,  „Sistemul de valori într-o şcoala prietenoasă, Comportamentul 
violent și absenteismul – prevenire și intervenție); implicarea părinţilor în programele de intervenție 
și diminuare a absenteismului. 

 
 
Bibliografie: 
 
https://www.unicef.ro/media/buletin-informativ-nr-7/abandonul-scolar-timpuriu-cauze-si-

posibilitati-de-prevenire/. 

http://www.imparte.ro/Ajutor/Reintegrare-sociala/Abandonul-scolar-Cauze-solutii-statistici-si-
obiectivele-Uniunii-Europene-246.html. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
CAUZE ȘI PREVENIRE 

 
 

Prof. Dănilă Maria 
Școala Gimnazială Nicolae Iorga,                                                         
comuna Grindu, județul Tulcea 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Cei 
care abandonează şcoala nu mai sunt ulterior reprimiţi în aceeaşi instituţie educativă şi nu sunt 
înscrişi într-un program de şcolarizare alternativ. 

 
Fiecare caz de abandon şcolar are o „istorie” proprie care presupune o analiză complexă, o 

interpretare psihogenetică, dinamică şi funcţională a situaţiei particulare a fiecărui subiect aflat în 
această situaţie. 

 
Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului 

şcolar; cu cât indicele este mai mic, cu atât sistemul şcolar este mai eficient. 
 
Cauzele abandonului școlar pot fi evaluate din trei perspective: 
 
1. 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) 

2. 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; 

3. Cauze psihopedagogice care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): 
presiunea grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, 
umilirea elevului) evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi 
severă. 

 
PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
Prevenirea fenomenului de abandon şcolar comportă anumite limite. Oricât de bine gândită şi de 

fundamentată ştiinţific ar fi, limitele ei apar datorită multitudinii de fenomene care condiţionează 
prin interacţiunea lor abandonul şcolar. Făcând analogia între abandonul şcolar şi predelincvenţă, 
eficacitatea acţiunii preventive este subminată de limite interne şi/sau limite externe. 

 
Dintre limitele externe putem enumera: 
 abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de societate, deci el nu poate fi eliminat. 
 eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul şcolar este practic imposibilă. 

Măsurile de prevenire nu-şi pot propune decât intervenţii asupra 
factorilor responsabili de abandonul şcolar în vederea limitării acţiunii lor nocive; 
 deseori măsurile preventive nu sunt bine coordonate şi ele nu-şi ating scopul.  
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Limitele interne se referă la: 
o scăderea eficacităţii acţiunilor preventive, datorită neimplicării în acţiunea preventivă a tuturor 

forţelor sociale interesate; 
o nu toţi actorii sociali reacţionează la metodele de prevenţie, mai ales datorită caracteristicilor 

de personalitate; 
o prevenţia nu poate depăşi anumite concepţii şi comportamente pe care societatea le 

construieşte prin promovarea anumitor valori şi practici sociale; 
o activităţile preventive fac apel la diverse tehnici, dar nu toate din cale utilizate sunt pertinente. 

Unele solicită costuri prea ridicate ceea ce le face greu aplicabile. 
Evaluările calitative a persoanelor aflate în situaţia de abandon şcolar presupun parcurgerea 

următorilor paşi: 
Diagnoza situaţiei - trebuie să fie corectă şi atent plasată în contextul factorilor determinanţi 

care au făcut posibilă evoluţia/ starea lucrurilor; 
Depăşirea laturii sensibile, emoţionale, atunci când situaţia este pe cale să influenţe negativ 

procesul de educaţie dirijată şi controlată; 
Examinarea să se bazeze pe rezultate, pe date concrete şi nu pe reprezentări sau imagini culese / 

oferite de medii ostile, nefavorabile, rău voitoare sau subiective; 
Complementaritatea acţiunii agenţilor evaluatori interni şi externi ai situaţiilor existente ca 

obiective ale analizei; 
Identificarea şi promovarea tipurilor de proiecte / programe educative care urmăresc prevenirea 

şi combaterea abandonului şcolar; 
Evidenţierea progreselor în claritatea, coerenţa, relevanţa şi economicitatea obiectivelor 

orientate spre prevenirea şi combaterea abandonului şcolar. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 Albert-Lorincz, E., Carcea, I.M., (1998), Prevenirea dezadaptării şcolare, Iaşi, Ed. Cermi; 
 Allport, W.G., (1981), Structura şi dezvoltarea personalităţii, Bucureşti, EDP; 
 Ausubel, P.D., Robinson, G.,F., (1981), Învăţarea în şcoală, Bucureşti, E.D.P.; 
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Abandonul școlar 

 

Prof. înv. primar Deaconu Carmen Adriana,                                               
Școala Gimnazială Săcelu, comuna Săcelu, județul Gorj 

 

Abandonul școlar constă în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent 
de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează școala sunt cei care s-au făcut 
remarcați pentru absenteism și alte dificultăți de comportament, pentru care au fost sancționați în 
repetate rânduri în școală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor 
terminale de învățământ, căci pentru a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă 
foarte multe resurse; chiar și cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul școlar 
reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; școala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine. 

Efectele abandonului școlar demonstrează că acest tip de conduită este deosebit de grav. Mai 
întâi, cei care abandonează școala nu au nici calificarea profesională necesară integrării în societate, 
nici formația morală și civică necesară exercitării rolului de părinte și de cetățean al unei 
comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează școala sunt viitori șomeri. 

Conform statisticilor din Uniunea Europeană, 6 milioane de tineri renunță anual la studii, ceea 
ce reprezintă 14% din numărul total de elevi. Pentru aceștia, viitorul este sumbru: șomaj, sărăcie sau 
marginalizare. Tinerii care renunță prematur la studii sunt considerați a fi cei care deși au vârste 
cuprinse între 18 și 24 de ani, au terminat cel mult învățământul gimnazial la data la care 
abandonează școala. 

În România, rata abandonului școlar a crescut cu o treime în ultimii 9 ani. Creșterea ratei de 
abandon poate fi determinată și de criza economică actuală. Prognoza privind impactul crizei 
economice estimează o creștere a populației afectată de sărăcie, lucru care va conduce indubitabil la 
creșterea fenomenului de abandon. În ziua de azi elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
școlii, aceștia fiind încurajați și de atitudinea părinților pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanția unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forței de muncă îi afectează tot mai 
tare pe elevi, care fie își urmează părinții, fie sunt lăsați unor rude sau cunoștințe care se ocupă doar 
superficial de situația școlară a copiilor. 

Pentru reducerea abandonului școlar putem discuta de trei direcții de acțiune: 

Prevenirea- îmbunătățirea accesului egal la educație de înaltă calitate de la vârstă fragedă; 
trebuie introduse măsuri menite să garanteze participarea tuturor copiilor la cursuri. 

Intervenția- îndrumări și meditații pentru elevi, colaborarea cu familia atunci când apar primele 
semne ale abandonului școlar. 

Compensarea- elevilor care renunță la școală ar trebui să li se ofere șansa de a obține calificările 
pe care nu le-au obținut prima dată. 

Educația pentru toți este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea și implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să învețe și să se 
dezvolte și să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Abandonul școlar, cauze și modalități de pervenire                                          
Studiu de specialitate 

 

Prof. Gr. I. Deaș Carmen Daniela 
Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu’’ Câmpia-Turzii/ 

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu’’ Cluj-Napoca 
 

„Ai toată viaţa un şcolar pe care niciodată nu trebuie să-l pierzi din ochi: tu însuţi.„ 

Nicolae Iorga 

Studiul de specialitate prezentat în continuare, Analiza abandonului școlar, arată situaţia 
existentă, autentică, tristă dar reală cu care ne confruntăm din ce în ce mai frecvent. 

Am dezbătut problema Abandonului școlar împreună cu elevii claselor a IX-a profesională, a 
IX-a și a X-a liceu, rezultatul este prezentat în tabelul de mai jos. 

Abandonul școlar 
Cauze Modalități de prevenire 
Lipsa banilor/ sărăcie/familii care 
trăiesc de pe o zi pe alta. 

Ajutor pentru părinți, social, medical. 

Graviditate, rușinea de a mai 
frecventa școala. 

Să accepte atudinea oamenilor, că va fi judecată de către aceștia, 
să nu o afecteze gura lumii, să nu greșească din nou. 

Societatea din care provine. Ajutatrea de către stat/ autoritățile competente. 
Conflicte cu colegii/ 
Bulling. 

Incercarea de a fi mai înțelegători/ de a comunica bine cu 
colegii, familia, școala. Sancționat bulling-ul. 

Mijlocul de transport/ distanța mare. Transport școlar gratuit/ șosele noi. 
Să se mute la rude apropiate de școală. 

Sistemul prost creat, școli slab 
echipate. 

Activități/ dotări care să justifice beneficiile prezenței la școală. 
Renovarea/ modernizarea școlilor. 

Școala nu este interesantă. Activități extrașcolare, să-i ajute profesorii să le placă școala, 
burse mai mari, masă caldă la școală. 
Școala atractivă, distractivă, profesori înțelegători, blânzi, 
indulgenți, dar totodată severi și cu reguli, buni psihologi. 

Anturajul neadecvat/ periculos 
(fumat, alcool, droguri) 

Ajutarea, părinții ar trebui să îi încurajeze/ supravegheze 
să meargă la școală și ar trebui să fie un bun exeplu pentru ei. Să 
caute sprijn în în oameni de bine,apropiați- Centre Antidrog. 

Implicare în activități la limita legii Să nu aibă voie pe piața muncii decât în week-end cu jumătate 
de normă, vacanțe. 

Educația din familie, modelul 
educațional oferit de familie 

Familii care să-și susțină/ încurajeze membrii, părinții/ familia ar 
treui să fie un model. 

Lipsa interesului față de școală/ 
încrederea scăzută în educație. 

Conștientizarea că vor avea un viitor mai bun dacă merg la 
școală, permis de conducere,trai decent etc. 
Modele care au reușit în viață prin școală. 

Etnie. Consilierea adulților, să fie încrezători. 
Bunicii întreținători de familie 
bolnavi. 

Societatea să ajute oamenii cu situație financiară precară. 

Slaba capacitate de a învăța, nu se 
descurcă la școală, note mici, 
rușine. 

Ajutor de la rude, diriginte, prieteni. 
Reintegrarea într-o școală potrivită. 

Lipsa părinților Să nu mai plece în străinătate, să muncească în țară 
Probleme de comportament Familia, dirigintele, psihologul, asociații, autorități. 
Nu sunt sprijiniți de părinți/ 
nepăsarea părinților. 

Diriginte, director, autorități. 

Probleme de sănătate fizică sau 
psihică. 

Tratament medicamentos. 

607



Moartea unui părinte Consultarea unui psiholog și/sau psihiatru. 
Nevoia de bani, se apucă de muncă, 
zilier sau cerșit 

Să lucreze părinții, să lase munca, să învețe. 
Loc de muncă în weekend sau vacanțe. 

Bulimie/ anorexie  
Certurile cu familia/ părinții tot mai 
dese, se gândesc să fugă de acasă, să 
nu mai frecventeze școala. 

Colaborare școală- familie-comunitate. 

Frații mai mici/ bunici cu care 
trebuie să stea să-i îngrijească. 

Părinții mai bine plătiți. 

Familii dezorganizate. Părinți responsabilizați de către autoritățile competente. 
Părinții au nevoie de ajutor în 
activitățile lor și obligă copiii să 
renunțe la școală. 

Intervenția poliției, protecția copilului, asistenți sociali. 

Părinți alcoolici care nu lucrează Consiliere, lectorate cu părinții, educația indirectă a adulților. 
Centre de dezalcolizare și reintegrare profesională. 

Părinți dezinteresați Consilierea de către autoritățile competente, Școala adulților, 
educația indirectă a acestora. 

Partenerul  cu care locuiesc Consilierea/ conștientizarea elevilor, familia unită. 
Astfel este văzut abandonul școlar prin ochii copiilor. 
 
Concluzii 

 Elevii se simt exploatați, nesusținuți, ignorați de către propriile familii, 
 Familia să colaboreze cu școala, să se implice activ, 
 Școala să apropie procesul învățării de contextul extrașcolar și practica vieții 

cotidiene asigurând cunoștințe teoretice cât și practice în cel mai plăcut și accesibil mod. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. inv. presc. Dedu Ilona Ramona 
GRĂDINIŢA CU P. P. ,,Sf. Mucenic Mina,, Ploiesti 

 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

 O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  

 planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de 
situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii 
de criză cu efect de abandon şcolar. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

609



Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
 

 
Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. înv. primar, Delureanu Eliza Roxana 
Prof. înv. primar, Ștefan- Tătăranu Bianca 

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgoviște 
 
  
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, sau care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât 
mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Printre cauzele abandonului se pot număra: 
 Izolarea, sărăcia şi lipsa oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenții din 

şcolile din zonele defavorizate . Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță 
în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind 
ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor  şi hrana pentru elevii 
care au domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

 Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai 
mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie 
sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a 
copiilor. 

  Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 
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  Factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; îl poate determina pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, 
să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
Ca măsuri de prevenire a abandonului şcolar se impun: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
  psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are un rol decisiv în formarea conceptului despre 

şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire 
la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Posibilități de reducere a abandonului școlar 

 
Profesor Demeter Annabella 

Liceul Teologic Unitarian Berde Mózes 
 

 
Rata abandonului școlar nu afectează numai individualul, are un efect negativ asupra 

comunității, asupra întregii țări, mai ales dacă această rată este una semnificativă. Provocările care 
contribuie la abandonul școlar sunt adesea sistemice și este nevoie de o coaliție de cadre didactice, 
experți în învățământ, lideri politici, membri ai comunității, părinți și multe altele pentru a aborda 
cu aceasta. Asta nu înseamnă că nu sunt pași mici, pe care nu le putem face chiar azi, ba din contră!. 
Totuși ca să putem face ceva, noi ca profesorii, trebuie să recunoaștem din timp semnele de pericol 
care cu certitudine conduc la abandon școlar.  

Aceste semne denumite a părăsirii timpurii a școlii sunt: 
- absenteizmul 
- schimbarea bruscă a comportamentului elevului 
- deteriorarea, scăderea performanței școlare 
- motivația scăzută 
- izolarea în clasă. 
Cercetătorii au ajuns la concluzia, că dacă copiilor, în repetate rânduri, sub diverse forme, sunt 

prezentate statistici despre posibile venituri cu școala/cursurile terminate și fără o școală 
terminată/abandonată, iar pe lângă aceste prezentări sunt invitați persoane cunoscute din aceeași 
comunitate, care acceptă să vorbească despre viața, cariera, experiența lor, mai ales dacă acești 
speakers au absolvit aceași școală, impactul emoțional are un succes foarte ridicat. 

Odată ce elevilor le place școala, cu mediul lui înconjurător, nu le va fi de plac să plece de 
acolo. Cultura pozitivă a școlii, relațiile cu înțeles profund cu adulții, evenimentele, taberele, 
programele școlare captivante sunt motivații ca elevii să rămână în școală. Elevii trebuie să vadă că 
membrii comunității participă la evenimentele școlii, donează timp, gânduri bune, bunuri materiale, 
au o atitudine pozitivă față de școală, sunt interesați de soarta lor și după absolvirea instituției. Ar fi 
foarte important ca comunitatea să fie pregătită să aibă centre, biblioteci, locuri amenajate în care 
elevul fără supraveghere (părinți sunt ocupați la muncă) să-și poată petrece vacanțele sub 
îndrumarea specialiștilor. 

Asigurare educației și carierei profesionale oferă mai multă stabilitate elevilor. Acest tip de 
educație este mult mai relevantă, oferă mai multe oportunități. Acest tip de educație reflectă nevoia 
comunități, (de exemplu, în zonele rurale educația agriculturală este mult mai populară). 

Asigurarea căilor alternative/multiple de absolvire. 
Nu există doi indivizi de același fel. Elevii au posibilități și capacități diferite de învățare. Unii 

au și alte angajamente, preocupații decât școala (muncă pe câmp, fermă, părinți/bunici în îngrijire), 
și de aceea programul național de educație nu prea este pe măsura lor. Ca abandonul școlar să fie 
diminuat și în cazul lor, aceștori elevi/studenți trebuie oferit metode de învățare alternative ca să-și 
poată urma și absolva cursurile. În Europa occidentală cursurile educative online sunt foarte 
populare. Acest tip de educație este o oportunitate și pentru cei care au credite restante și pentru cei 
care vor să-și termine cursurile mai devreme. 

Technologia  
Technologia ar trebui să fie mai mult prieten decât dușman. Profesorii ar trebui să fie mai 

flexibili cu elevii/studenții în privința smartphonurilor. Folosiți cum trebuie, utilizarea 
smartphonurilor, tabletelor, utilizarea al mijloacelor de comunicare socială (social media) sporește 
participarea activă a elevilor la ore/cursuri. Chiar și notele de examen ar fi mai mari dacă 
modalitatea de exprimare a elevilor nu s-ar diminua decât la răspunsul oral sau scris.  

(de exemplu: regizarea unui film pe baza celor învățate, excursie tematică organizată și 
prezentată de elevi, montarea unor machete, examene prin PPT, PREZY... experiența proprie prin 
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poze, articole... etc.)Prin încorporarea technologiei elevii devin mai excitați, mai interesați de 
subiectele abordate.  

Programele de mentorat 
Programele de mentorat ajută foarte mult elevilor/studenților la absolvire. Aceste programe pot 

derula sub multe forme. Sunt școli care repartizează adulți lângă ”nevoiași”, (de menționat 
programul ROSE), altele folosesc voluntari sau studenți mai în vârstă sau studenți universitari. 
Obiectivul urmărit este ca mentorul să fie demn de încredere, consistent, deschis, și să se formeze o 
legătură puternică între mentor și cel mentorat. 
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Abandonul şcolar                                                                      
Cauze şi modalităţi de prevenire 

 

Profesor învăţământ primar: Demeter Izabella                                             
Şcoala Gimnazială „Sámuel József”Chendu                                                

Judeţul: Mureş 

 

În această lume modernă, mereu schimbătoare, educarea copiilor noştri, generaţiei care va 
alcătui societatea viitorului, ar trebui să capete o importanţă deosebită. 

Omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el. –  
considera Immanuel Kant. 

Numai prin educaţie însuşim acele cunoştinţe şi competenţe care sunt necesare pentru a se 
integra în societate, pentru a fi capabil a face faţă cerinţelor acestuia. 

Totuşi în lumea contemporană, când educaţia este gratuită şi accesibilă pentru toţi, întâmpinăm 
un fenomen îngrijorător, care devine din ce în ce mai frecvent, abandonul şcolar. 

Abandonul şcolar este o problemă socială foarte gravă  ce constă în încetarea frecventării 
cursurilor şcolare, părăsirea timpurie a şcolii, indiferent de nivelul de pregătire la care s-a ajuns, 
înaintea obţinerii unei pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii studiilor începute. 

Printre cauzele abandonului şcolar se numeră următoarele: 

1. Dificultăţile economice, materiale ale familiei: Elevii care provin din familiile cu mulţi copii, 
de exemplu din familii de etnie rromă, abandonează şcoala pentru că părinţii nu au posibilitatea de a 
oferi îmbrăcăminte, rechizite şcolare pentru toţi copiii familiei. Cei mari sunt retraşi de la şcoală 
pentru a avea grijă de cei mici, sau de a ajuta la munci gosporăreşti. 

2. Modelul educaţional oferit de familie: Mulţi dintre copii  care renunţă la şcoală provin din 
familii unde părinţii au şi ei numai opt clase terminate, sau ai căror fraţi de asemenea au părăsit 
timpurie şcoala.Alteori abandonul şcolii este cauzat de dezinteresul familiei faţă de educaţie. 

3. Probleme în  familie: Copiii care provin din familii, unde părinţii sunt divorţaţi, sau se află 
sub influenţa  băuturilor  alcoolice, drogurilor, eventual sunt martori ai violenţei în familie sunt mai 
predispuşi să abandoneze şcoala.  

4. Intrarea timpurie  pe piaţa muncii: Unii dintre elevi care părăsesc şcoala sunt nevoiţi să 
lucreze pentru că sunt părăsiţi de părinţi sau aceştia nu le oferă alimentaţie, îmbrăcăminte, nimic. 

5. Grupul de prieteni cu influenţă negativă: Câţiva dintre elevi părăsesc şcoala din cauza 
influenţei grupului de prieteni , care şi ei la rândul lor au încetat cursurile şcolare. 

6. Muncă în străinătate: Părinţii aceştori elevi îşi găsesc loc de muncă în străinătate, lăsând copii 
acasă pe seama bunicilor, sau fără sprijinirea unui adult, care astfel rămaşi  fără controlare, părăsesc 
şcoala. Alte familii se mută tot din cauza muncii în străinătate, retragând copii din şcoală, iar la noul 
domiciliu, în lipsa cunoaşterii limbajului ţării respective, nu au posibilitatea de a se integra în şcoli.  

7. Căsnicia timpurie: Această cauză este mai frecventă în  rândul fetelor de etnie rromă. 
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8. La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi cauzate de repetenţiile repetate, de integrarea 
insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu colegii. 

Efectele abandonului şcolar sunt grave din punct de vedere al individului cât şi al societăţii, 
aceşti tineri fără educaţie  nu se pot integra în societate, nu-şi pot găsi un loc de muncă,  nu pot fi un 
model de urmărit ca viitori părinţi pentru copii lor. 

Modalităţi de prevenire al abandonului şcolar: 

 Un element important în prevenirea abandonului şcolar  constă în educaţia diferenţiată a 
elevilor bazată pe nivelul de pregătire al elevilor , având  în vedere faptul că gradul lor de 
adaptare şi percepere este diferit, capacităţile lor sunt diferite. 

 Este foarte important climatul din clasă.Trebuie formate în cadrul colectivului de elevi 
competenţe sociale corespunzătoare pentru a realiza  şi a menţine relaţii colegiale bazate pe 
sinceritate, empatie, pe dare de sprijin, indiferent de etnie, de situaţia financiară a familiilor din care 
provin, pentru a se simţi bine şi în siguranţă în climatul şcolar. 

 Oferirea de responsabilităţi copiilor , pentru a se simţi importanţi  şi  membrii esenţiali al 
colectivului clasei, care le  dă un impact pozitiv. 

 Un alt factor poate fi oferirea de ajutor familiilor care au posibilităţi financiare limitate , prin 
dăruirea de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şcolare necesare pentru a putea trimite copii la 
şcoală. 

 Consilierea copiilor prin  activităţi şi discuţii  legate de importanţa educaţiei , reflectând 
efectele părăsirii timpurie a şcolii. 

 Realizarea de parteneriate cu părinţii elevilor din clasă, implicarea lor în educaţia copiilor , 
prin diferite activităţi comune.Înştiinţarea lor referitor la situaţia la învăţătură , comportamentul 
copiilor. 

 Consilierea părinţilor, prin discuţii referitoare la rolul educaţiei, enumerând efectele negative 
legate de lipsa ei. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Ea este cea mai eficientă armă pentru a 
schimba lumea, mentalitatea, comportamentul negativ al oamenilor. 

„Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat ce ai învățat în școală. ” Albert Einstein 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 
 
 

PROFESOR DEMETRESCU DANA,  
LICEUL TEORETIC SEBIȘ, JUDEŢUL ARAD 

 
 
 
 
Rolul familiei în educarea copilului are ca scop binele acestuia din urmă, tocmai de aceea este 

de dorit ca unui copil să i se spună clar ce se așteaptă de la el, să i se explice motivele, să i se arate 
exemple reale de comportament corect de către parinţi și să i se ofere feedback pozitiv.  

 
In consecinţă, este necesar ca unui copil să i se ofere spaţiul, timpul și incurajarea de care are 

nevoie să incerce lucruri noi, să evolueze, să comunice în mod pozitiv cu ceilalţi și să iși creeze o 
stimă de sine sanatoasă. 

 
În ceea ce privește viaţa școlară a copilului și chestiunea abandonului școlar, putem spune că, 

deși procentajul elevilor care decid să abandoneze studiul organizat în lumea vestică este mai mic 
decât cu câteva decenii în urmă, încă există loc de îmbunătăţire.  

 
Ne putem intreba care sunt cauzele care stau la baza acestei decizii și, mai mult, ce influenţă are 

asupra societăţii, în general, decizia tinerilor de a renunţa la studii.  
 
Unul dintre factorii constanţi în această privinţă este istoria socioeconomică a persoanei în 

cauză și a familiei.  
 
În plus, elevii care au dizabilităţi sau probleme de învăţare și de asimilare au șanse mai mari să 

renunţe la scoală decât ceilalţi copii. In multe cazuri, elevii iși pierd motivaţia de a persevera in 
continuare studiilor in condiţiile in care nu reușesc să se integreze in grup, dacă rămân in urmă cu 
asimilarea materiilor sau dacă problemele personale devin prea greu de suportat.  

 
La o primă privire am putea pune intrebarea: cât de importantă este o diplomă de bacalaureat 

pentru un actual elev, viitor cetăţean integrabil pe piaţa muncii?  
 
Răspunsul este complex dar, in general, de studiile cuiva depinde locul de muncă pe care il va 

putea ocupa in viitor.  
 
De acest loc de muncă depinde venitul și calitatea vieţii și astfel concluzionăm că abandonul 

școlar are ramificaţii ample, care depășesc nivelul individual și afectează intreaga comunitate, ca 
grup proxim.  

 
Ion Albulescu, Pedagogia comunicării, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006 
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Cauzele și mijloacele prevenirii abandonului școlar 
 

Autor Dézsi Zoltán                                                                    
Școala gimnazială „Köllő Miklós” Ciumani 

 

Una dintre fenomenele șocante a noului secol, denumit secolul cunoașterii este tocmai latura lui 
opusă și anume creșterea abandonului școlar la toate nivelurile  învățământului.Este o realitate 
incontestabilă că în România, cât și în întreaga Europă, numărul tinerilor care părăsesc înainte de 
termen sistemul de învățământ, înaintea încheierii studiilor,tocmai în era exploziei universale ale 
cunoașterii științifice .Fenomenul abandonului școlar apare nu numai ca o contradicție, ca non sens 
inexplicabil al prezentului, ci și ca un semn înspăimântător   privind atitudinea părți cele mai active 
a societății în problematica cunoașterii. 

Putem afirma, că abandonul școlar chiar și la cele mai înalte trepte ale învățămăntului, constituie 
o problemă socială deosebit de gravă, ce are rădăcini în realitatea contradictorie a prezentului. În 
acest secol al performanțelor deosebite al intelectului uman, abandonul școlar,apare ca o gaură 
neagră real periculoasă la nivelul societății, pe întreaga planetă. Avem de a face cu un avertisment 
de luat în seamă atunci când visăm, dorim, un viitor mai luminos și prosper pentru generațiile ce ne 
urmează. 

Atunci când afirmăm aceste lucruri pornim din datele reale ale studiilor, cercetărilor, care 
prezintă date sumbre în întreaga Europa și nu numai, pentru-că abandonul indiferent de nivelul la 
care se produce este insuccesul societății contemporane. Nu dorim să analizăm cauzele acestori 
schimbări, ele sunt mult prea complexe și ne depășesc în amplitudinea lor, dar din constatările 
proprii putem afirma, că este necesară o nouă viziune privind integritatea și eficiența actului 
educativ. 

Înțelegerea acestui fenomen deosebit de grav, ba mai mult flagel care erodează actul instructiv, 
educativ, totușicere să înșirăm doar câteva dintre factorii socio-economici, și umani, care induc 
efecte negative asupra actului cunoașteri. 

În analiza noastră dorim să abordăm aceasta problemă cu urmările sale negative în mediul rural. 
Este cert că în vălvătaia schimbărilor socio- economice, comunitățile rurale au pierdut rolul lor atât 
în sensul producerii valorilor materiale, agricultura devenind o ramură economică lipsită de orizont 
și viziune, care în condițiile prezentului cu toate eforturile comunităților locale, al sprijinului 
programelor europene, nu găsește finalitatea în realizarea unor bunuri produse și valorificate în 
condiții echitabile atât pe piața internă cât și pe cea internațională. Astfel familia ca prim nucleu, și 
factor determinant în pregătirea și susținerea viitoarei generați, întâlnește probleme materiale și 
spirituale care pun în pericol,integritatea ei,în multe cazuri elimină coeziunea sufletească, dezbină 
climatul favorizant necesar actului educativ. 

Este pus în pericol atât componentul ce privește subzistență ei, cât și cel intelectual care trebuie 
să fie baza, învelișul pregătirii sufletești a  copiilor pentru a intra abți în sistemul școlar. Aici ne 
găndim la, șomaj, sărăcie, exod, etc, și urmările sale nefaste, ce vedem în realitatea cotidiană. 

Pe de altă parte învățământul românesc și nu numai el, întâmpină probleme ne mai întâlnite ce 
macină însăși structura și esența lui. Noțiunea învățământ performant nu poate fi conceput doar prin 
efortul familiei, elevului și al școlii, fără susținere  materială substanțială din partea organelor 
răspunzătoare, necesară atât pentru asigurarea cadrului material, în cea ce privește, condițiile 
favorizante pentru actul educativ. Ne găndim la școli moderne, cu mijloace și cadre performante la 
toate nivelurile, laboratoare, ateliere și alte componente ale unei instituții performante și nu cele 
rămase la nivelul secolului precedent, cu a suprastructură și mijloace depășite. 
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Nu putem trece cu vederea instabilitatea întregului sistem încă de la începuturile noilor 
schimbări sociale: 

 Carențe evidente a planului de învățământ la toate nivelurile, 

 Dezechilibrul profilelor liceelor și a instituțiilor de învățămănt superioare, 

 Limitarea nejustificată într-o proporție cu adevărat destructivă a învățământului 
profesional, 

 Creșterea nejustificată a liceelor teoretice fără programe adecvate, necesară 
performanței, 

 Desfrâul învățământului superior privat care cu puține excepții au devenit 
neperformante.   

Nu dorim să înșirăm mai departe toți factori care au contribuit la destabilizarea sistemului de 
învățământ românesc, deși în ultimii ani constatăm schimbări în sens pozitiv, mai puțin în cea ce 
privește cel material, mai clar procentul din PIB. 

Viitorul școlii cere programe temeinic fundamentate cu reale posibilități de adaptare la 
condițiile specifice, naționale, regionale și locale. 

Dorim să accentuăm că nici un progres și cel mai competitiv nu va da rezultatele scontate fără 
posibilitatea aplicării ei la cele proprii unităților de învățământ concrete. 

Școala noastră  - școala generală din Ciumani județul Harghita datorită muncii întregului 
colectiv al cadrelor didactice, de la educatori, profesori, personal ajutător și conducere precum și 
tradițiile comunității locale în ultimii 10 ani a reușit să stopeze abandonul școlar. Această reușită se 
datorează muncii colective, precum și datorită unității spirituale dintre familie-elev- profesor și 
comunitate. În localitatea noastră cultul muncii întotdeauna a fost la un nivel deosebit, însușirea 
măcar  al unei meserii a fost și rămâne cerința bazată pe tradiția comunității. 

Colectivul didactic al școlii noastre a moștenit și a dus mai departe dorința realizării tuturor 
elevilor căt posibil nivelului capacității lor. Pentru aceasta și în prezent avem ca obiectiv primar al 
muncii noastre instructiv-educative: pregătirea cu diferențiere pozitivă atât a celor cu rezultate mai 
slabă, cât  și a celor cu rezultate mai bune. Acordăm o atenție deosebită pregătirii în afara orelor de 
curs cu scopul folosirii timpului liber în favoarea performanțelor, după capacitatea elevilor. Astfel 
îndrumarea și motivarea lor are un rol deosebit. Ca urmare orientarea școlară se realizează prin 
prezentarea ofertelor de studii, ținând cont de capacitatea elevilor.  

Alături de posibilitățile noastre propri, încercăm să atragem sprijinul comunității locale, a 
conducerii ei (primar și consiliul local ) precum și al ONG și al altor asociații, culturale, sportive. 

Nu neglijăm rolul educațional al bisericii, al comunității creștine printr-o colaborare eficientă în 
vederea întăririi coeziunii sufletești și respectarea, menținerea traditiilor locale. 

Iată doar câteva din demersurile noastre în prevenirea acestui flagel al abandonului școlar. 

Bibliografie:  
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ABANDONUL O PROBLEMĂ ACUTĂ 

 
 

Prof. înv. preşc. DIAC RALUCA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL MOSORA” SIGHIŞOARA 

 
 

Monitorizarea mai atentă a elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi trebuie făcută de o echipă mixtă 
care să implice asistentul social, şcoala şi tutorele, în paralel cu responsabilizarea familiei care îi 
preia în grijă pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp. Elevii trebuie monitorizaţi ori de 
câte ori este nevoie, fiecare elev având o situaţie particular, iar persoana care va îngriji copilul 
trebuie să-şi ia răspunderea pentru acest lucru. 

Mintea noastră este foarte uşor influenţată de mediu. Există un schimb reciproc de gânduri. Noi 
îi influenţăm pe ceilalţi şi ei ne influenţează pe noi, dacă nu suntem atenţi să ne opunem lor. Mediul 
psihologic în care trăieşti, cel de acasă, de la şcoală, conversaţiile la care asişti, îşi vor influenţa 
calitatea gândurilor tale. 

E foarte uşor să bârfeşti dacă stai în compania unor astfel de persoane sau să devii încrezător, 
optimist dacă ai alte modele în preajma ta. De multe ori, mintea noastră e rezultatul celorlalţi şi noi 
îi influenţăm pe ceilalţi prin ceea ce păstrăm în mintea noastră. Noi trăim în lumea creată de 
gândurile noastre. 

E important să cultivi o minte puternică pentru a nu te lăsa influenţat de ceilalţi, de împrejurări, 
de propriile neajunsuri sau dorinţe. implicarea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi într-un program 
de consiliere şi socializare în vederea ameliorării problemelor de dezvoltare cu care se confruntă, 
precum şi a integrării lor şcolare şi sociale optime, poate conduce la acceptarea mai uşoară de către 
aceştia a faptului că părinţii lor sunt plecaţi, prevenindu-se astfel situaţiile de eşec şcolar, abandon 
şcolar, refugiul în băuturi alcoolice, droguri, instalarea şi dezvoltarea unor potenţiale tulburări 
psihice. 

Prin consilierea psihologică (individual şi de grup) a elevilor se vor obţine următoarele 
beneficii: clarificarea situaţiilor de criză, rezolvarea tensiunilor şi a conflictelor, precum şi asistarea 
elevilor în rezolvarea problemelor emoţionale sau comportamentale cu care se confruntă în viaţa de 
zi cu zi, în vederea soluţionării lor adecvate. 

Lipsa intervenţiei duce inevitabil la accentuarea problemelor, necesitând intervenţia unei echipe 
interdisciplinare. În felul acesta pot fi prevenite situaţiile în care elevii ar fi abuzaţi fizic, verbal sau 
emoţional de către cei care ar trebui să le poarte de grijă.  

Se pot aminti câteva din consecinţele care apar din despărţirea temporară a familiei:  
- copilul se simte abandonat, părăsit, dorul de părinţi îl face să se însingureze, să se izoleze;  
- devine irascibil, convins fiind că i s-a făcut o mare nedreptate; 
- îşi neglijează în mod conştient pregătirea pentru şcoală; 
- poate intra în anturaje periculoase; 
- simte nevoia să le arate colegilor că nu le este inferior şi încearcă să iasă în evidenţă prin banii 

trimişi de părinţi, bani pentru care nu a muncit; 
- situaţia este şi mai periculoasă dacă e în perioada adolescenţei, la problemele vârstei 

adăugându-se şi şi problemele depărtării de părinţi; 
-au fost şi cazuri extreme când copiii au fugit de la persoanele în grija cărora erau, generând 

panică acestora. 
Mediul familial contribuie pozitiv sau negativ la procesul de dezvoltare al unui elev, indiferent 

de vârsta acestuia. Astfel trebuie avute în vedere care sunt nevoile legate de părinţi, resimţite de 
copii în lipsa acestora de acasă. În percepţia atât a celor mai mici cât şi a adolescenţilor, părinţii 
reprezintă un sprijin emoţional în aproape toate activităţile, atât în cele şcolare cât şi în cele extra-
şcolare.  
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Situaţia elevilor rămaşi acasă depinde în mare măsură de de relaţia care se stabileşte între ei şi 
cei care îi au în îngrijire şi relaţia care se stabileşte între ei şi părinţii plecaţi. Se poate spune că 
părintele care pleacă are o responsabilitate şi mai mare în relaţia pe care o stabileşte cu propriul 
copil. Pentru a putea ameliora sau preveni o serie de problem ce pot apărea în mod inevitabil, este 
necesară implicarea elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate într-un program de consiliere şi 
socializare, având în vedere problemele lor de dezvoltare cu care se confruntă, precum şi a integrării 
lor şcolare şi sociale optime, ei trebuind să fie ajutaţi să înţeleagă realele motive ale plecării 
acestora, fără a le găsi vreo vină, putând astfel să accepte mai uşor plecarea părinţilor. 

Prin consilierea psihologică se va avea în vedere dezvoltarea abilităţilor sociale ale elevilor 
(capacitatea de a-şi rezolva problemele, de a lua deciziile potrivite). Elevii vor putea astfel să 
comunice mai uşor, să înveţe strategii de adaptare la orice situaţie pentru a trece mai uşor peste 
schimbările care intervin odată cu trecerea timpului şi înaintarea în vârstă, respective cu problemele 
cu care se confruntă la fiecare etapă a vieţii, rezolvarea tensiunilor, a conflictelor şi asistarea 
elevilor în rezolvarea problemelor apărute, responsabilitatea acestor activităţi revenind consilierului 
psihologic.  

Timpul fuge, anii trec şi totuşi noi grăbim şi mai mult scurgerea timpului vrând să fim mai 
mereu în alt spaţiu şi timp, să fim mereu altcineva, mereu altfel şi mereu fugind de noi. 
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Abandonul şcolar – problemă majoră a sistemului de educaţie 
 
 

Profesor AMELIA DIACONESCU 
 
 
Mă numesc Amelia Diaconescu. Sunt profesor de limba engleză de 21 de ani. Pe parcursul 

carierei mele de dascăl m-am confruntat cu numeroase probleme ale sistemului de educaţie. Lipsa 
anumitor materiale didactice am rezolvat-o de cele mai multe ori confecţionând, din fonduri şi idei 
proprii, diverse articole necesare  desfăşurării optime a lecţiilor. Cred că toţi colegii mei s-au aflat la 
un moment dat în această situaţie. O altă problemă a sistemului a fost, şi cred că mai este încă , lipsa 
cadrelor didactice calificate, mai ales în mediul rural. Dar, cu dăruire faţă de copii şi dragoste pentru 
meseria aleasă,  dascălii suplinitori au reuşit să transmită copiilor cunoştinţele necesare. Nu voi 
continua lista problemelor din sistemul românesc de educaţie ci mă voi opri la o problemă vitală şi 
foarte actuală: ABANDONUL ŞCOLAR. 

 

Eu însămi m-am simţit inutilă şi abandonată atunci când un elev a încetat să mai meargă la 
şcoală. Atunci am încercat să aflu cauzele care duc la apariţia acestui fenomen. 

 
Voi scrie, pe scurt, despre câţiva dintre factorii care favorizează abandonul şcolar: 
 
1. Dificultăţile materiale. Am văzut cu toţii reportaje despre familii numeroase ai căror părinţi 

nu le pot asigura nici măcar hrana zilnică . Există încă , deşi pare greu de crezut, copii care nu merg 
la şcoală pentru că nu au încălţăminte. Rezultatul : ABANDON ŞCOLAR. 

 
2. Dezorganizarea familiei. Copiii sunt de cele mai multe ori “vinovaţii fără vină “ atunci când 

părinţii lor hotărăsc să nu mai convieţuiască împreună. De cele mai multe ori, simţindu-se neglijaţi 
de adulţii din jur, îşi caută alinare în anturaje negative, încep să lipsească de la şcoală şi în cele din 
urmă ajung la ABANDON ŞCOLAR. 

 
3. Încrederea scăzută în educaţie. De cele mai multe ori , în mass media, ne sunt prezentate 

„poveşti de succes” ale unor „personaje” care au renunţat să mai meargă la şcoală dar au reuşit prin 
diverse moduri, mai mult sau mai puţin morale şi legale, să dobândească avere şi faimă. Astfel de 
exemple , oferite mai ales adolescenţilor, nu pot duce decât la ABANDON ŞCOLAR. 

 
 
4. Modelul educaţional oferit de părinţi sau de fraţii mai mari. Un părinte care nu şi-a 

definitivat studiile, devine fără voia lui, un model negativ pentru copilul său. În zadar încarcă să îi 
explice că “erau alte timpuri”. Rezultatul este de cele mai multe ori ABANDONUL ŞCOLAR. 

 
5. Norma mariajului timpuriu este încă o constantă frecventă în cadrul anumitor etnii. De 

foarte multe ori, copii de 14 sau 15 ani abandonează şcoala , cu sau fără voia lor , pentru a se 
căsători şi “a lua viaţa în piept”. Chiar dacă , de cele mai multe ori , aceste tinere familii se bucură 
de sprijinul material al părinţilor, această situaţie duce tot la ABANDONUL ŞCOLAR.  
 

6. Părinţii plecaţi în” străinătate” sunt nevoiţi să îşi lase copiii în grija bunicilor sau a altor rude 
care, de multe ori lipsite de autoritate,  nu reuşesc să îi determine pe elevi să meargă la şcoală. 
Acesta este un alt factor care favorizează ABANDONUL ŞCOLAR. 

 
7.  Implicarea adolescenţilor în activităţi la limita legii ar putea fi atât cauză  cât şi efect al 

ABANDONULUI ŞCOLAR , în funcţie de momentul în care apare acest fenomen.  
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8. Intrarea pe piaţa muncii. Acest ultim factor închide cercul vicios al ABANDONULUI 
ŞCOLAR deoarece el este generat de cele mai multe ori de primul factor amintit mai sus , 
dificultăţile materiale.  

 
Am repetat în mod obsesiv sintagma ABANDON ŞCOLAR deoarece consider că acest fenomen 

reprezintă cea mai mare  problemă a sistemului educaţional românesc. Conform statisticilor, ne 
situăm pe locul trei, fiind depăşiţi doar de Spania şi Malta.Acest fenomen extrem de periculos ar 
putea fi eradicat doar printr-o implicare activă a celor trei factori decisivi: familia, şcoala şi 
societatea. Primul pas constă în identificarea copiilor care fac parte din categoria de risc de abandon 
şcolar şi menţinerea lor în sistemul de educaţie. Familia are un rol decisiv. O bună colaborare a 
părinţilor cu cadrele didactice nu poate conduce decât la rezultate pozitive.Implicarea comunităţii 
prin activităţi de responsabilizare a tinerilor ar putea contribui la evitarea apariţiei abandonului 
şcolar.  

În România, abandonul şcolar reprezintă un real motiv de îngrijorare şi se impune deci 
realizarea unui program naţional de prevenire, program în care să fie implicaţi în mod activ toţi cei 
trei actanţi amintiţi mai sus ( familia, şcoala şi societatea) dar mai ales COPIII în ipostază de 
„învăţăcei”, iniţiaţi de noi în tainele cunoaşterii.  

Am amintit pe scurt câteva măsuri care pot fi luate pentru a preveni ABANDONUL ŞCOLAR 
urmând să revin cu mai multe detalii într-un articol viitor. 

Mult succes în prevenirea ABANDONULUI ŞCOLAR ! 
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Abandonul scolar - o problema actuala a scolii romanesti 
 
 

Prof. Iuliana Diaconu 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Schitu Goleşti 

 
„O educaţie bună este izvorul întregului bine în lume” (Kant) 

 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 

şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală , găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Privitor la această temă  Abandonul şcolar - cauze şi modalităţi de prevenire, consider că este o 
temă foarte abordată în mediul şcolar . Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este 
participarea tuturor copiilor la programul educativ fiecare după posibilităţile sale. Copiii sunt 
diferiţi , capacităţile lor sunt diferite, la fel şi gradul lor de adaptare şi percepere dar în mediu şcolar 
fiecare are un statut, un rol, o valoare fapt ce îl determină  să continue şi să îndrăgească  acest 
mediu. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are o valoare, este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa dar pentru asta cadrul didactic trebuie să cunoască aptitudinile şi nevoile fiecarui copil 
integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să îl cunoască, să îi cunoască trăirile. 
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Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 
 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a 

şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).     
  Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta. 
  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 

elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 
  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  

grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 
În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 

trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi.                      
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CENTRAREA PE ELEV 
DE LA TEORIA PSIHOLOGICÃ LA REALITATEA ȘCOLII 

 
 

DIACONU DANIELA LILIANA 
LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICÃ ȘI AUTOMATIZÃRI, IAȘI 

 
 

Vorbeşte cu mine… şi voi uita 
Aratã-mi… şi îmi voi aminti 
Implicã-mã… şi voi înţelege 

Fã un pas înapoi… şi voi acţiona! 
Confucius 

 
 
Centrarea pe elev reprezintã astãzi un principiu esenţial în educație și formare, o perspectivã 

care se fundamenteazã substanţial pe premisele psihologice ale învãțãrii. 
Conceptul de instruire centratã pe elev (ICE)a fost atribuit lui F. H. Hayward încã din anul 1905 

şi dezvoltat în lucrãrile lui J. Dewey și J. Piaget de la mijlocul secolului XX. 
O parte din literatura dedicatã ICE poate fi rezumatã în urmãtoarele elemente (Lea et al,2003): 
 Bazarea pe învãţarea activã mai degrabã decât pe învãţarea pasivã; 
 Un accent pe învãţare profundã şi înţelegere; 
 Responsabilitate personalã şi profesionalã crescutã din partea elevului; 
 Un simţ crescut al autonomiei celui care învaţã; 
 Interdependenţã între profesor şi elev; 
 Respect reciproc în relaţia elev-profesor; 
 Abordare reflexivã asupra procesului de predare-învãţare,atât din partea elevului, cât și din 

partea profesorului. 
Procesul de formare, centrat pe elev, se orienteazã deci, în final, spre scopul de a spori succesul 

elevilor, concentrându-se pe ceea ce este necesar pentru a îmbunãtãţi experienţa de învãţare a 
elevilor şi implicarea lor activã în acest proces, precum şi pentru a crește satisfacţia pe care le-o 
oferã învãţarea. 

Cercetãri efectuate în ultimii 25 de ani aratã cã pasivitatea din clasã(înţeleasã ca rezultat al 
predãrii tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie, iar elevii îl 
urmãresc) nu produce învãţare decât în foarte micã mãsurã. Iatã câteva rezultate ale acestor studii: 

 Elevii sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii (Pollio, 1984); 
 Elevii reţin 70% din conţinuturile prezentate în primele 10 minute şi numai 20% din cele 

prezentate în ultimele 10 minute ale prelegerii (McKeachie, 1986); 
 Elevii care au urmat un curs introductiv de psihologie bazat pe prelegere au demonstrat cã 

ştiu numai cu 8% mai mult decât elevii din clasa de control care NU au fãcut cursul deloc! (Rickard 
et al., 1988); 

 Un studiu vizând implicaţiile predãrii centrate pe discursul magistral (Johnson,Johnson, 
Smith, 1991) relevã cã: 

 atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii; 
 prelegerea se potriveşte numai celor care învaţã eficient prin canal auditiv; 
 prelegerea promoveazã învãţarea de nivel inferior a informaţiilor factuale; 
 prelegerea presupune cã toţi elevii au nevoie de aceleaşi informaţii în acelaşi 

ritm; 
 elevilor nu le place sã fie supuşi unei prelegeri. 

La polul opus, Edgar Dale (1969), în urma cercetãrilor sale, a dezvoltat un model care 
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incorporeazã mai multe teorii relaționate proiectãrii instruirii și proceselor care susțin învãțarea. În 
cadrul acestui model el atrage atenția asupra proceselor implicare în activitãți de învãțare și în 
retenție, de la cele mai puțin eficiente pânã la cele cu cea mai înaltã ratã de eficiențã/ succes în 
învãțare, în raport și de combinatorica acestora.Astãzi, modelul de învã propus de E.Dale, a fost 
validat de noi cercetãri și a devenit cunoscut ca învãţare experiențialã sau învãțare acțiune. 

    

În general, ne amintim: 

 
Fig. 1. Piramida lui E. Dale 
 
Ingredientele învãțãrii autentice, eficiente sunt: 
 dispoziția elevului pentru învãțare (în sensul de a se simți pregãtit, conștient și capabil, cu o 

imagine de sine pozitivã care sã sprijine demersul de învãțare), 
 înțelegerea elevului (a contextului, a practicii disciplinei, a propriei biografii și a modului în 

care acestea se potrivesc împreunã, în raport cu situaia problematicã sau sarcina pe care acesta va 
trebui sã o soluționeze); 

 capacitatea de integrare a elevului (la nivelul interdisciplinaritãții, conexiunilor și 
înțelesului/ semnificației atribuite) 

 experiențele elevului (în sensul de cât mai diverse: cognitive, emoționale, sociale, acționale, 
în relație cu aceeași sarcinã de lucru, experiențe care sunt actívate pentru atingerea rezultatelor 
scontate ale învãțãrii). 

 Pe lângã transmiterea conținutului științific disciplinei dvs., oferiți elevilor ocazia de a-și 
dezvolta competențe transversale (transferabile), precum rezolvarea de probleme, strategiile de 
învãţare, deprinderile interpersonale şi sociale, lucrul în echipã, deprinderile de comunicare, 
deprinderile de utilizare eficientã a resurselor, competenţe care devin centrale pentru dezvoltarea pe 
termen lung a elevilor şi integrarea lor personalã și profesionalã cât mai eficientã în structurile 
sociale și profesionale. 

 Lucraţi individual, elevii pot învãţa în mod eficient în moduri foarte diferite. 
 Plecați în structurarea activitãților de învãțare de la experiențele anterioare ale elevilor şi 

cuprindeți întrebãri sau actrivitãți care sã îi implice pe elevi. 
 Finalizați activitãțile de învãțare cu solicitarea dresatã elevilor dvs. de a reflecta pe marginea 

celor învãțate, a modului cum au învãţat şi de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de 
învãţare în cazul lor. 

 Lãsaţi elevii sã aleagã singuri modul în care se informeazã pe o anumitã temã şi în 
careprezintã rezultatele activitãții lor. 

 Formulați sarcini de evaluare care sã permitã elevilor dvs. sã aplice teoria în anumitesituaţii 
din viaţa realã, cum ar fi studiile de caz şi simulãrile. 

Dacã este implementatã în mod corect, ICE oferã beneficii tuturor, elevilor şi profesorilor, 
inclusiv instituţiei şi comunitã chiar societãţii ca un întreg. 
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ABANDONUL ŞCOLAR - 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. înv. primar Diaconu Maria 
Liceul Teoretic ,,V. Alecsandri” Săbăoani 
Școala Gimnazială Traian, judeţul Neamţ 

   
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă  resurse importante. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană.  

 Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

*       Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala.  

*        Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii își încurajează copiii să încalce normele valorilor 
şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare 
putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, 
absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul 

*        Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

*        Factorii de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
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morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

*       Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

*        Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a căpăta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi necinstite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul 
abandonează şcoala.  

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar. 
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Abandonul şcolar- cauze ale abandonului 

 

Prof. Dima Giorgiana Petronela                                                          
Șc. Gimn. Nr. 24 Ion Jalea, Constanța 

 

Abandonul școlar  reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

1. Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

2. Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
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fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

3. Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Bibliografie: 

 http://dar.episcopiadevei.ro/index.php/2015/10/20/ce-este-abandonul-scolar-cauze-si-
modalitati-de-prevenire/ 

 

632



 
Relația școală – familie – comunitate 

garanția prevenirii abandonului școlar 
 
 

Prof. înv. primar Dimofte Gherghina-Gina, 
Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, Vînători, Galați 

 
 
În cadrul oricărei comunități școala trebuie să beneficieze de colaborarea nemijlocită a 

principalelor instituții: primărie, consiliu local, biserică, poliție, dispensar, agenți economici, etc. și 
bineînțeles părinți. Lipsa de comunicare dintre acești factori are efecte directe sau indirecte asupra 
parcursului școlar al elevilor. Dacă școala depune eforturi pentru un act educativ de calitate, dar nu 
este sprijinită, promovată, susținută, ce se poate face? Dacă în școală se desfășoară activități 
atractive, stimulative pentru elevi care nu sunt cunoscute de comunitate cum poate aceasta din urmă 
să sprijine?  

Acestea sunt probleme importante a căror rezolvare ar aduce îmbunătățiri care vizează: 
 prevenirea abandonului școlar; 
 situația la învățătură a elevilor; 
 prevenirea / combaterea absenteismului; 
 diminuarea / eliminarea fenomenelor de violență din școală; 
 stimularea participării elevilor la diverse concursuri, competiții școlare; 
 identificarea / promovarea copiilor talentați; 
 participarea comunității la viața școlii prin participare directă la activitățile propuse de 

aceasta, propunere de activități pentru orientarea școlară și profesională a elevilor, etc. 
Rezolvarea unor situații conflictuale care apar inevitabil vor diminua riscurile ca o acțiune să fie 

sortită eșecului. Managementul imaginii școlii ar trebui să preocupe orice manager în egală măsură 
cu alte preocupări care se raportează la școala condusă.  

O unitate de învățământ cunoscută în comunitatea în care activează pentru actul didactic de 
calitate, pentru activități extracurriculare diverse, pentru stimularea participării elevilor la diferite 
concursuri și competiții este apreciată și sprijinită logistic, financiar, etc. Sunt astfel implicate mai 
multe categorii de persoane care ar beneficia de pe urma parteneriatelor viabile între instituții: 
părinți, consilieri locali, polițiști, preoți, medici, agenți economici.  

Cei care au cel mai mult de câștigat în urma colaborării sunt ELEVII. Ei sunt cei care vor fi mai 
bine supravegheați, vor fi îndrumați, vor avea modele bune de urmat în viață, vor renunța mai puțin 
la visele lor și implicit la școală, iar părinții vor fi sprijiniți în a încuraja parcursul școlar al copiilor, 
talentul, aptitudinile deosebite ale acestora. Nu de puține ori am întâlnit copii talentați care nu au 
putut să își valorifice „talantul” din cauza lipsei de bani a părinților.  

În privința promovării imaginii școlii, consider că abordarea managementului imaginii ar putea 
aduce soluții viabile pentru probleme actuale ale unității de învățământ.  

Școala „Sfântul Nicolae” are o ofertă educațională atractivă: profesori calificați, cu grade 
didactice, bine pregătiți profesional, preocupați de propria pregătire continuă și perfecționare, dar și 
de promovarea copiilor foarte buni la învățătură, curriculum la decizia școlii actual, posibilitatea de 
a activa în grupul de chitariști, în grupul de dansuri populare, în trupa de majorete, în echipa de 
handbal, ș.a. Câți dintre membrii comunității – alții decât părinții și, eventual reprezentanții din 
Consiliul de Administrație al școlii – cunosc aceste oportunități care li se oferă copiilor?  

Prevenirea abandonului școlar trebuie să fie, în aceste condiții, o prioritate pentru toți factorii 
implicați - școală, familie, comunitate, ca o garanție a succesului ulterior al copiilor. 
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ABANDONUL ŞCOLAR – CONCEPT, CAUZE ŞI EFECTE 

 

Prof. Dincă  Mihaela                                                                    
Şcoala Gimnazială Vişineşti 

 

Ȋn literatura de specialitate, fenomenul de abandon şcolar are semnificaţia de renunţare la 
studiile şcolare provocată de cauze diverse, între care cele mai importante sunt cauzele de ordin 
material;  renunţarea este determinată de faptul că elevul, neputând face faţă sarcinilor programei de 
învăţământ, nu este reorientat spre şcolile adecvate posibilităţilor sale; alteori, el suferă influenţe 
negative sau este lipsit de asistenţă educativă. Abandonul şcolar se referă la faptul de a ieşi din 
sistemul educativ,oricare ar fi nivelul la care s-ar fi ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau 
pregătiri profesionale complte. Abandonul şcolar este o forma de manifestare a devianţei 
şcolare  alături de copiat, fuga de la şcoala, absenteismul şcolar, vandalismul şcolar, violenţa în 
şcoală. Devianţa şcolară include totalitatea conduitelor care se abat de la normele şi valorile ce 
reglementează rolul de şcolar, aceste norme şi valori sunt statuate în regulamentele şcolare şi în cele 
de ordine interioara. 

Abandonul şcolar are o definiţie legală, în relaţie cu obligaţia frecventării şcolii; în cazul 
sistemului de învăţământ din ţara noastră, Regulamentul elevilor specifică faptul că frecventarea 
obligatorie a şcolii încetează la vârsta de 16 ani. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au 
făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi 
în repetate rânduri în şcoală. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un 
indicator al eficienţei sistemului şcolar: cu cât indicele de abandon şcolar este mai mare, cu atât 
sistemul  şcolar respectiv este mai ineficient. În privința abandonului școlar, România este pe locul 
3, la nivelul statelor membre UE, cu o rată de abandon peste media Uniunii Europene (11,1%). Față 
de 2013, rata abandonului școlar a crescut cu 1%, în ciuda faptului că România a aderat la unul 
dintre obiective principale pentru UE în Strategia 2020 care își propune ca rata părăsirii timpurii a 
școlii să fie sub 10%, iar ponderea celor între 30 și 34 de ani cu studii superioare să fie de cel puțin 
40% . 

Cercetările referitoare la abandonul şcolar pot fi grupate în trei mari categorii, corespunzătoare 
perspectivelor de abordare/interpretare: 

a) Abordarea psihosocială a urmărit să demonstreze că aceia care abandonează şcoala diferă de 
cei care-şi finalizează studiile în ceea ce priveşte unul sau mai multe atribute psihosociale sau 
trăsături de personalitate ; numeroase studii de această factură au investigat rolul motivatiei, 
inteligentei, imaginii de sine şi agresivitătii în decizia de a abandona şcoala. 

b) Perspectiva interacţionistă interpretează abandonul ca pe o consecintă a interactiunii dintre 
caracteristicile individuale ale elevilor şi cele ale mediului educational, in care se includ ceilalti 
actori sociali (profesori, colegi) şi variabile ale programelor educative. Abandonul este rezultatul 
unei interactiuni personale insuficiente cu ceilalti membri ai colectivitătii, ceea ce reprezintă o 
consecintă directă a sistemului de aspiratii al individului. 

c) Teoria constrângerii externe afirmă că abandonul şcolar nu este atât un produs al sărăciei, cât 
un produs al presiunii factorilor de mediu pe care individul nu îi poate controla. Între aceşti factori, 
care au un impact deosebit asupra mentinerii elevilor în şcoală, se numără factorii de sănătate şi 
obligatiile profesionale şi familiale. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze:  

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
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sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. 

 cultura de origine a elevilor - Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie. 

Abandonarea şcolii este o problemă socială care generează un larg set de consecinţe 
negative.Cei care abandonează şcoala nu au şanse să câştige pe piaţa muncii,dar nu au nici şanse să 
fie integraţi în forţa de muncă.Cei care şi-au întrerupt studiile sunt într-o mult mai mare măsură 
dependenţi de programele de întreţinere şi ajutor decât restul populaţiei. 

Un elev care îşi rezolvă frustările şcolare va descoperi în curând efectul nefast a propriei 
decizii.Va avea o putere de cumpărare scăzută şi un stil de viaţă determinat de venituri 
reduse,dezamăgiri,frustări,deziluzii,stress mai mare decât îşi pot imagina majoritatea adolescenţilor. 

Cei care abandonează şcoala nu au calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice şi nici formaţia morală exercitării rolului de părinte şi celui de cetăţean al unei 
comunităţi. Cei care abandonează şcoala sunt viitori şomeri şi reprezintă o sursă de dificultăţi 
sociale şi pierderi,care depaşesc investiţia cerută de formarea initială. Excluziunea copilului din 
sistemul de învățământ nu mai constituie doar o problemă a școlii, ci și a societății. Cei excluși din 
sistemul educațional nu sunt considerați doar victime ale inegalităților sociale, educaționale, ci și 
tineri costisitori pentru societate, din cauza cheltuielilor pe care le presupune pregătirea și integrarea 
profesională, susținerea lor prin mecanismele de asistență socială. 
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PREVENIREA  ABANDONULUI  ȘCOLAR 
 
 

Profesor învățământ primar Dindiri Carmen 
Școala Gimnazială Deveselu 

Localitatea Deveselu,  județul Olt 
 
 
O educație adevărată se formează în familie,apoi se continuă în grădiniță și școală prin 

intermediul cadrelor didactice.Ea se realizează prin puterea exemplului și o bună intervenție a 
cadrului didactic prin însuși procesul educativ pe care îl desfășoară cu copiii reprezintă o modalitate 
de prevenire a abandonului școlar.Astfel,ne confruntăm cu această problemă a abandonului școlar 
deoarece, din păcate, unii copii sunt nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu 
unul dintre părinți, celălalt fiind nevoit să plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai 
vorbim despre copiii care cresc alături de bunici, frați mai mari sau alte rude.  

Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite în 
cadrul școlii adică, să îndrăgească un profesor și să îl copieze.Le putem fi alături ajutându-i să se 
cunoască foarte bine și să își pună în valoare calitățile. 

Atunci, când discutăm despre o problemă atât de actuală și de  delicată precum prevenirea 
abandonului școlar, trebuie să avem în vedere o analiză SWOT pe care o putem realiza în vederea 
depistării unor metode eficiente de prevenire a abandonului. 

Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm punctele tari ale acestor copii cu risc de abandon 
școlar, o să depistăm că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi valorificat la maxim cu condiția să 
vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele negative. 

Acești copii ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii, de exemplu sau pot avea 
anumite abilități tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot fi atenți 
la detalii sau pot fi foarte buni la sport, dans sau muzică. 

În primul rând, datoria noastră de dascăli este aceea de a descoperi preferințele, gusturile și 
dorințele lor, pentru ca mai apoi, să îi sfătuim și să îi ajutăm în dezvoltarea abilităților cu care 
Dumnezeu i-a înzestrat pentru ca, în timp, aceste abilități să se transforme în aptitudini și 
competențe .  

În demersul nostru o să sesizăm probabil și puncte slabe, cum ar fi:  
climatul familial defavorabil care poate îi împiedică de multe ori să învețe sau să își 

îndeplinească cu succes sarcinile școlare;situația financiară dificilă;familii dezbinate; 
familii care aparțin etniei rrome și care, după o anumită vârstă, nu le mai permit copiilor să vină 

la școală pentru că îi căsătoresc foarte devreme;repetenția, care pentru unii înseamnă retragerea din 
viața școlară. 

După această analiză a punctelor tari și a celor slabe, se impune depistarea unor oportunități 
oferite de educație, care ar avantaja subiecții în mare măsură. Rolul educației este acela de a oferi 
societății oameni cu caractere frumoase și cu personalități bine conturate. Drept urmare, cadrul 
didactic are datoria morală de a cunoaște copiii, de a-i ajuta să se cunoască și să se autoevalueze, de 
a-i sprijini să devină ceea ce își doresc, conștienți fiind de ceea ce sunt în stare. Acești copii cu risc 
de abandon școlar pot fi implicați în diverse proiecte școlare, în activități extracurriculare organizate 
cu diferite ocazii. Le putem trasa sarcini pe care știm că ei le pot îndeplini datorită calităților lor și 
le oferim încrederea de care au nevoie. Astfel, încurajați fiind, vor putea să izbândească, uneori 
chiar să ne impresioneze și la final vor beneficia de laudele și recompensele noastre. În acest mod, 
puțin câte puțin, vor ajunge să aibă încredere în ei și să descopere calea spre o viață mai bună. 

O altă categorie cu risc de abandon școlar este aceea a copiilor care provin din familii cu o 
situație financiară precară, care nu le permite deplasarea la școală cu mijloace de transport în comun 
sau procurarea celor necesare cursurilor. În asemenea cazuri, se pot găsi soluții de genul 
campaniilor sociale sau a activităților de voluntariat în care chiar subiecții în cauză pot fi implicați 
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și la final ajutați. Bursele sociale și rechizitele oferite la început de an școlar sunt și acestea 
binevenite. 

Amenințările cu care ne-am putea confrunta în aceste cazuri și care ne-ar putea împiedica în a 
duce la bun sfărșit acțiunea noastră de prevenire a abandonului ar fi: 

- intrarea într-un anturaj defavorabil dezvoltării frumoase prin intermediul educației.  (consumul 
de droguri, stupefiante, alcool, tutun). Dar și în acest caz putem încerca, sprijiniți de poliție, 
pshiholog, diverse asociații, să prevenim abandonul școlar; 

- marginalizare, atitudine de respingere manifestată de colegi;  
- încăpățânarea familiilor de a întrerupe procesul de educație al copilului din diverse motive; 
- o maladie care împiedică subiectul să își desfășoare activitatea în cadrul școlii. 
 
Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu numeroase 

obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru a le oferi 
șansa de a clădi un viitor mai bun. 

ȘCOALA este acel loc minunat unde toți copiii învață lucruri frumoase despre viață. 
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Prevenirea abandonului școlar încă de la vârsta preșcolară 
 
 

Dinescu Georgiana 
Grădinița cu P. P. Nr. 16, Târgoviște 

 
 
 
Una din principalele probleme ale învățământului românesc al acestui secol o reprezintă 

abandonul școlar. Tot mai mulți elevi renunță la educație acest lucru reprezentând un potential 
pierdut. 

 
În limbajul de specialitate se realizează o diferență între termenele de „părăsire timpurie a 

şcolii” respectiv „abandonul şcolar”.  
 
Termenul „părăsirea timpurie a şcolii” include renunţarea la toate formele de educaţie şi 

formare profesională înainte de finalizarea învăţământului secundar superior sau echivalentul în 
educaţia şi formarea profesională (ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, după 
caz, de anul de completare) până când „abandonul şcolar” este utilizat cu un sens mai restrâns: ea se 
referă la întreruperea unui curs în desfăşurare în învăţământul general sau profesional şi de formare. 

 
Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare 

participării școlare expune copiii riscului de abandon școlar.  
 
Deși legea prevede gratuitatea învățământului public, realitatea ne arată că părinții trebuie să 

facă față unor cheltuieli strâns legate de școlarizarea copiilor lor. De asemenea, riscul părăsirii școlii 
crește și în cazul copiilor ai căror părinți, cu un nivel redus de educație, nu pot să îi sprijine. 

 
Pentru a preveni acest fenomen din ce în ce mai prezent în învățământul românesc de astăzi, 

încă de la vârstă preșcolară pot fi luate măsuri pentru a nu se ajunge la abandon în cadrul 
școlarității.  

 
În primul rând, trebuie să li se prezinte copiilor beneficiile, avantajele pe care le presupune 

școala. Aceștia trebuie să își formeze o imagine de ansamblu pozitivă asupra școlii, fiind conștienți 
de efectele pe care aceasta le are asupra dezvoltării lor pe toate nivelurile. 

 
În al doilea rând, părinții trebuie să fie și ei informați cu privire la efectele pe care abandonul 

școlar le are asupra copiilor.  
 
Aceștia trebuie să fie conștienți de faptul că abandonul școlar reprezintă o piedică în calea 

dezvoltării viitorului cetățean care din această cauză nu va fi capabil să se adapteze la cerințele 
societății și va întâmpina întotdeauna dificultății în ceea ce privește formarea/dezvoltarea unei 
cariere, sau în cele mai rele cazuri, chiar și în întreținerea unui trai decent. 

 
Atât păriții, cât și părinții trebuie să fie informați în legătură cu tot ceea ce presupune 

școlarizarea.  
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Abandonul școlar, o problemă a sistemului românesc de învățământ 

 
 

Prof. Dinu Claudia-Floriana 
Școala Gimnazială Nr. 3, Doicești, Dâmbovița 

 
 
Abandonul școlar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învățământ, insuficient tratată 

care are nevoie de acțiuni urgente. Este un fenomen larg răspândit care ar trebui să fie o prioritate 
pentru toți cei implicați în procesul educației.    

Cauzele abandonului prematur vizează trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial și de la 
gimnaziu la liceu, în oraşele mici sau la periferia oraşelor mari. Aceste cauze sunt plasate în general 
la trei nivele diferite: cel al elevului şi al familiei sale, al comunităţii de provenienţă şi al şcolii. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 

 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 
în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor 
modele comune din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se 
întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de 
ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 
ales în comunităţile rurale. 
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 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii.  

Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există priorităţi absolute, iar 
acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este pus pe prevenţie, dar 
există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat recent la educaţie:  

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor 
pentru activităţi de timp liber. 

 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc 
de abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

 Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii 
în activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

 Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 
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Abandonul școlar în contextul societății românești 

 
 

Prof. înv. primar Dinu Georgeta 
Școala Gimnazială Nr. 7 Galați 

 
  
Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

școlii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 
Pentru a reduce numărul abandonurilor școlare ar fi bine să identificăm și să studiem câteva cauze: 

* Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie și lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau  muncind ca zilieri la oameni mai avuți din sate. 

* Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a le oferi 
copiilor resursele necesare educației. Acestea provoacă deseori exploatarea prin muncă a copiilor de 
către părinți.Tendința de a considera că familiile din zonele defavorizate nu valorizează pozitiv 
importanța educației, este superficială. Lipsa interesului pentru școală se exprimă prin presiunile de 
ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților și prin lipsa de cultură a comunității, care 
poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre școli din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar și asigurarea hranei pentru elevii care au domiciliul la 
distanțe mari față de școală. 

* Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că, 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reușita sau eșecul școlar și profesional al elevilor. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu școala. Cunoașterea acestor atitudini și identificarea surselor de posibile tensiuni sau 
blocaje manifeste, în raport cu cariera școlară a tinerilor, constituie un factor important în 
prevenirea abandonurilor. 

* Climatul familial – are un rol hotărâtor în cauzele de abandon școlar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual și imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative și lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferența sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora, iată alte câteva motive care conduc spre abandonul școalr. 

* Factori de natură socială și economică – cum ar fi : crize politice, economice, sociale și 
morale, prăbușirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori – iată 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional și, în final – 
abandon școlar. 

* Factori de natură educațională – insubordonarea față normele și regulile școlare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivație și interese slabe în raport cu școala, greșelile dascălilor (de 
atitudine și relaționare, competență profesională, autoritate morală) – au și ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon școlar. 

* Anturajul – de proastă calitate – debusolează elevii cu un psihic labil, datorat unor carențe din 
copilîărie, dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate/ilegale, iată alte cauze pentru care elevul abandonează 
școala. 
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Se impun măsuri de prevenire a abandonului școlar: 
- Psiho-pedagogice și psiho-sociologice (urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive);  
- Socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice și psiho-sociologice, 

urmărind prevenirea riscurilor de abandon; 
- Psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendințe agresive; 
- Juridico-sociale – aceste măsuri permit creșterea gradului de influențare socială, prin 

popularizarea legilor și prin propagandă juridică, în general. 
Așadar, copilul, fie că este integrat într-un sistem de învățământ preprimar, primar, gimnazial, 

liceal, profesional trebuie urmărit cu mare atenție cum evoluează, cum este menținut în sistemul 
educativ, făcându-l să fie cât mai eficient, prin intervenții oportune atât din partea părinților, 
educatorilor, cât și a comunității din care provine copilul, pentru o mai mare siguranță în prevenirea 
abandonului școlar. 
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Proiect educațional național                                                             
ABANDONUL ȘCOLAR                                                                

CAUZE ȘI MODALITĂȚI  DE PREVENIRE 

 
Intocmit, DINU MARIANA, 

LABORANT ȘCOLAR 
LICEUL TEORETIC ,,PAUL GEORGESCU,, ȚĂNDĂREI 

 

Abandonul școlar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învățănânt insuficient tratatat 
care are nevoie de actiuni urgente. Este un fenomen serios și larg răspândit care trebuie să fie o 
prioritate pentru toți cei implicați în procesul de educație: politicieni, factori de decizie, părinți, 
profesori și elevi. 

Şcoala  este  instituţia care participă într-un mod decisiv la educaţia generaţiilor tinere ale unei 
ţări, la transmiterea valorilor culturale şi morale, la construirea premiselor pentru noi schimbări 
sociale. Impactul şcolii în formarea tinerei generaţii, fiind atât de important, este necesară şi o 
analiză a implicării acesteia şi a valorilor transmise de ea. Deşi formarea tinerei generaţii nu se 
reduce doar la transmiterea unor informaţii şi la dezvoltarea cognitivă a copiilor, şcoala pune un 
foarte mare accent pe educaţia intelectuală şi transmiterea de cunoştinţe.  

Principalele categorii de factori individuali în situaţia copiilor în risc major de abandon au vizat 
aspecte privind dificultăţile de învăţare, starea de sănătate, motivaţia pentru activităţile şcolare şi 
posibilele cerinţe educaţionale speciale în cazul unor elevi.De asemenea, comportamentul deviant şi 
problemele de frecvenţă a elevilor în situaţie de risc de abandon, se intersectează deseori cu cei 
şcolari sau familiali.  

Copiii care nu merg la şcoală ,care lipseşte de la şcoală sunt în risc major de abandon. Cadrele 
didactice văd în absenteism un factor individual ce afectează aproape 60% dintre elevii în risc de 
abandon şcolar . Cu alte cuvinte, un elev absent este considerat, adesea, ca fiind în risc de abandon. 
Este interesant de remarcat faptul că absenteismul ridicat se corelează atât cu factorii de natură 
şcolară cât şi cu cei de natură individuală, în special cu motivaţia redusă pentru activităţile şcolare 
sau anumite dificultăţi de învăţare, un elev care absentează des obţine rezultate şcolare mai slabe 
decât colegii săi şi, de asemenea, poate fi perceput ca având o motivaţie mai redusă pentru 
activităţile şcolare. Din perspectiva cadrelor didactice, absenteismul reprezintă factorul cel mai 
important care determină ca elevii aflaţi în risc de abandon să părăsească la un moment dat şcoala.  

Aproape jumătate dintre elevii consideraţi în risc de abandon şcolar se confruntă cu situaţii de 
absenteism ridicat.  De altfel, absenteismul este probabil cea mai vizibilă formă a riscului de 
abandon, comparativ cu alţi factori şcolari ceva mai subtili şi mai dificil de asociat în mod direct cu 
eşecul şcolar.          

Indiferent de performanţele sale şcolare sau de modul în care se comportă în grupul de elevi, 
când un copil începe să absenteze în mod repetat de la şcoală avem deja un semnal de alarmă 
important din perspectiva abandonului şcolar. Este momentul în care şcoala ar trebui să îşi 
gândească o strategie personalizată de intervenţie pentru diferitele situaţii, cauze şi motive pentru 
care un copil absentează în mod repetat. Diferenţe semnificative se constată şi pe niveluri de 
educaţie, absenteismul fiind semnificativ mai ridicat în cazul elevilor în risc de abandon din 
gimnaziu, comparativ cu elevii din ciclul primar. Pe sexe, nu se constată diferenţe semnificative 
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privind absenteismul şcolar al elevilor în risc de abandon, şi fetele şi băieţii înregistrând la acest 
indicator ponderi similare 

Aproximativ o treime dintre elevii aflaţi în risc de abandon au o participare scăzută la 
activităţile extracurriculare organizate de şcoală. Cel mai adesea, motivele neparticipării ţin mai ales 
de condiţii economico-financiare ale familiei de provenienţă, care are dificultăţi în a acoperi unele 
cheltuieli asociate activităţilor extracurriculare, cum ar fi vizite sau excursii. Având în vedere 
potenţialul educaţional şi motivaţional al participării la activităţile extraşcolare, cadrele didactice ar 
putea încuraja, însă, participarea elevilor în risc de abandon la astfel de activităţi.  Acestea pot oferi 
un spaţiu mai puţin formal în care elevii aflaţi în risc de abandon pot fi valorizaţi şi sprijiniţi să îşi 
manifeste interesele şi aptitudinile, dincolo de cele strict solicitate la şcoală.  

La nivelul factorilor şcolari, rezultatele şcolare slabe reprezintă o premisă importantă a riscului 
de abandon şcolar. Faptul că un elev nu reuşeşte să atingă standardele impuse de şcoală nu este doar 
un rezultat al participării sale la şcoală, ci şi o cauză care poate descuraja pe mulţi elevi să 
frecventeze şcoala. Sentimentul de eşec asociat unei note mici devine, în acest caz, o sursă  de 
respingere a şcolii, ca un mediu neprietenos care nu reuşeşte să pună în valoare elevul pentru ceea 
ce ar putea el deveni, . O cultură şcolară bazată pe competiţie descurajează şi mai mult un elev cu 
note mici să mai vină cu plăcere la şcoală. De la stările negative şi disconfort în mediul şcolar şi 
până la abandon nu e un drum prea lung. Mai mult decât atât, situaţiile de corigenţă şi repetenţie, 
accentuează sentimentul eşecului, adaugă greutăţi suplimentare pentru stima de sine şi pentru modul 
în care un elev cu rezultate slabe se raportează la colegii săi care au reuşit.  Ce poate face şcoala 
pentru a încuraja elevii cu rezultate slabe să conştientizeze punctele slabe, dar şi pe cele pozitive 
care l-ar putea ajuta să depăşească această situaţie. 

Asocierea între rezultatele şcolare slabe şi situaţia de risc de abandon şcolar subliniază 
importanţa rolului abordării preventive a abandonului şcolar care s-ar putea concentra către o serie 
de măsuri care să stimuleze rezultate şcolare mai bune ale elevilor, cum ar fi:                   
- adaptarea curriculumului şcolar la nevoile specifice ale elevului, astfel încât standardele de 
evaluare să ofere elevilor şansa de a dovedi progresul; 

 creativitate didactică în ceea ce priveşte diferitele metode pedagogice de valorizare a 
elevului şi a potenţialului său de învăţare;  

 valorizarea aptitudinilor fiecărui elev, indiferent de nivelul său de cunoştinţe şi competenţe 
într-o arie curriculară specifică; climat şcolar pozitiv, bazat pe credinţa că orice copil, indiferent de 
nivelul său de cunoştinţe, poate deţine aptitudini pentru anumite activităţi de învăţate care îl pot 
propulsa către un nivel mai ridicat de motivaţie a învăţării.  

 fiecare şcoală poate căuta variante pozitive şi creative de a consolida sentimentul de bine al 
fiecărui copil care vine la şcoală, în conformitate cu resursele locale  

 Absenteismul este probabil cea mai vizibilă formă a riscului de abandon, comparativ cu alţi 
factori şcolari ceva mai subtili şi mai dificil de asociat în mod direct cu eşecul şcolar. Indiferent de 
performanţele sale şcolare sau de modul în care se comportă în grupul de elevi, când un copil începe 
să absenteze în mod repetat de la şcoală avem deja un semnal de alarmă important din perspectiva 
abandonului şcolar. Este momentul în care şcoala ar trebui să îşi gândească o strategie personalizată 
de intervenţie, cauze şi motive pentru care un copil absentează în mod repetat. Un sistem de 
monitorizare a absenţelor, de identificare a cauzelor şi a posibilelor soluţii ar fi necesar încă de la 
primele semne de absenteism şcolar. Soluţiile posibile pot fi la fel de variate , de la simple discuţii 
cu părinţii, vizite la domiciliul elevilor, până la măsuri mai complexe de flexibilizare a programului 
şcolar şi programe  de învăţare.                
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Nefrecventarea grădiniţei reprezintă, un factor de risc al abandonului şcolar. Măsurile de 
prevenţie s-ar putea focaliza pe o ofertă de învăţământ preşcolar accesibilă tuturor categoriilor de 
copii, chiar prin soluţii alternative de scurtă durată cum au fost deja experimentate, de tipul 
grădiniţa de vară.  

Abandonul școlar inainte de vreme are efecte dezastruoase asupra dezvoltării sociale și creșterii 
economice. 
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CAUZELE ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

PROF. ȊNV. PRIMAR DINULESCU GHEORGHIŢA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROJIŞTE, JUD. DOLJ 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie şi se continua ȋn şcoală. În primul rând 

ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se săvârşeşte sub 
puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare. 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu elevii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari, a celor determinaţi de mediu. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania,copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii . Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. De asemenea se are în 
vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul 
colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor comportamentale în 
relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru identificarea anturajului 
elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa negativăaacestuia. 
Sărăcia este, de altfel, un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi 
învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de ucenici 
sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici (unele 
clase) o fac pentru că, oricumeisuntoameni"certaţi"cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte 
iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau ȋmbrăcămintei necesare’’ . 
Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi 
fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socio-culturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 
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Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar 
în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare.  Evaluarea pe care o poate 
face un cadru didactic  se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. 
Aceasta trebuie să identifice: cum este fiecare, ce ştie fiecare, ce face fiecare, cum cooperează cu 
ceilalţi. 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 
indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Bîrsan C., Lungu A. Abandonul școlar – efect al insuccesului școlar - studiu de cercetare. 

Sălaj, 2007. 
2. "Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei – Bucureşti 2006 
3. Neamţu C. Devianţa şcolară. Ghid de intervenţie în cazul problemelor de comportament ale 

elevilor. Iaşi: Polirom, 2003. 

                                           

647



ABANDONUL  ȘCOLAR 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră 
şcoala un viitor  

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba,  pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali). În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze 
interne (psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări 
decomportament etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economicofinanciară a familiei, 
lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit,dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la 
învăţătură). 

Dintre factori principali favorizatori ai abandonului la nivelul elevului amintim:dificultăţile 
materiale ale familiei, mai ales în cazul familiilor numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, care 
au probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de 
muncă (fie pecâmp, fie în gospodărie). Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi 
materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce precedadesea decizia de 
abandon.  

Un alt factor important care determină părăsirea timpurie a şcolii este intrarea pe piaţa muncii. 
Fie că este vorba de lucrul ca zilier sau de activităţi regulate desfăşurate ca barman, implicarea 
elevilor  pe durata semest şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit constituie element de risc 
ce se soldează aproape mereu cu renunţarea  prematură la educaţie. O soluţie pentru cei care au 
nevoie să muncească ar putea fi  implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în 
activităţi aducătoare de venit în perioada  vacanţelor. 

Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi ce părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul intrării la vârste mai mari în sistemul de învăţământ. 

Un  factor de ordin social care influenţează părăsirea timpurie a unităţiide învăţământ este 
modelul educaţional oferit de părinţi şi fraţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu aumai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Modelul 
educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile în care există fraţi mai mari ce au 
renunţat timpuriu la educaţie tind să reproducă modelul şi în ce priveşte fraţii mai mici.  

Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. 
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
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premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală  

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de 
integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu 
colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele 
didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în 
permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia 
autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 

Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei. Când 
elevii repetă un an de mai multe ori deoarece nu au trecut clasa la două sau trei materii (de regulă 
aceleaşi) ar trebui luate în cosiderare notele de trecere de la celelalte materii. De asemenea, 
competenţele profesionale dobândite de cei care abandonează şcoala ar trebui recunoscute oficial. 

Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 

Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 
activităţi de timp liber. 

Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul şcolar este ultima fază a insuccesului şcolar, acestui termen nefiindu-i necesară o 

definiţie complexă. Insuccesul şcolar se defineşte prin rămânerea în urmă la învăţătură a unor elevi, 
care nu reuşesc să obţină un randament şcolar la nivelul cerinţelor programelor şi care nu vor reuşi 
să se adapteze la mediul socio-profesional, la nivelul cerinţelor acestuia. 

Cauzele generale ale abandonului şcolar sunt de trei tipuri: 
1. cauze psihoindividuale (anatomo-fiziologice şi psihice) – rar întâlnite în şcoala noastră; 
2. cauze pedagogice (relaţia profesor – elev, relaţiile dintre elevi, ritmul muncii şcolare, 

atitudinea elevilor faţă de învăţătură şi muncă, lipsa de motivaţie a învăţăturii, orientarea şcolară şi 
profesională defectuoasă, atmosfera nefavorabilă din şcoală şi societate faţă de învăţătură şi faţă de 
muncă etc.); 

3. cauze socio-familiale (climatul cultural-educativ, familii dezorganizate, dezinteresul 
părinţilor, conflicte familiale, atitudinea familiei faţă de şcoală, comportamentul prea liberal al 
părinţilor, cerinţe ce depăşesc posibilităţile elevului). 

Referindu-ne   la   cauzele   pedagogice,   în   situaţia   şcolii   noastre,   le   putem elimina pe 
cele care se referă la competenţa cadrelor didactice şi la atmosfera din şcoală, care este favorabilă 
procesului de învăţământ şi dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, în concordanţă cu 
nevoile şi cu posibilităţile fiecăruia. Personal, consider că vina aparţine în exclusivitate contextului 
social în care ne aflăm. Atitudinea negativă a unor elevi faţă de învăţătură şi muncă este urmare a 
lipsei motivaţiei, aceasta fiind cauzată de problemele familiei care nu întrezăresc o rezolvare (lipsa 
unui loc de muncă, implicit a banilor, conflictele generate de aceasta, atitudinea familiei faţă de 
şcoală etc.). 

Pentru a oferi soluţii în ceea ce priveşte abandonul şcolar, trebuie să-l recunoaştem  din timp şi 
să încercăm să-l combatem.  

În prima fază elevul apare nemulţumit de şcoală, pentru că apar primele goluri în cunoştinţe şi 
complexul de inferioritate faţă de colegi. A doua fază se caracterizează prin apariţia unor lipsuri 
grave în cunoştinţe şi incapacitatea de a rezolva independent sarcinile şcolare. Faza a treia este 
caracterizată de corigenţe, iar profesorii încearcă unele măsuri, uneori fără să cunoască adevăratele 
cauze. Elevul manifestă rezistenţă sau revoltă, face dezordine în clasă ori devine închis şi neliniştit. 
Ultima fază este aceea în care rămâne repetent, unii fiind greu de recuperat, deoarece fug de la 
şcoală, vagabondează, apoi abandonează şcoala. 

Soluţii nu se pot oferi, dată fiind complexitatea cauzelor ce determină abandonul şcolar, dar se 
pot încerca anumite metode: convorbiri individuale şi colective, întâlniri ale diriginţilor şi ale 
profesorilor cu părinţii, discuţii ale elevilor cu cel vizat, şedinţe cu psihologul sau consilierul şcolar.  
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Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ înainte de 

obţinerea unei calificări sau pregătiri profesionale complete, sau înaintea finalizării actului de studii 
început. Elevii care abandonează şcoala au mari probleme de absenteism  dar şi  dificultăţi de 
comportament si de integrare. 

Abandonul şcolar este o problemă foarte gravă pentru societate deoarece acei copii care 
abandonează şcoala nu au o pregătire  profesională terminată, nu au o pregătire civică  şi morală 
necesară desfăşurării rolului de cetăţean cât şi cel de părinte. De asemenea, cei care abandonează 
şcoala astăzi  în viitor vor deveni şomeri ori persoane cu dificultăţi sociale iar pentru ei societatea 
va trebui să cheltuiască mulţi bani pentru a-i susţine. De aceea este foarte necesar ca familia şi 
şcoala să se implice în reducerea la zero a abandonului şcolar pentru ca fiecare copil să înveţe şi să 
obtină o calificare profesională. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare trebuie să identificăm şi să studiem câteva 
cauze:  

 Cauze care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, 
lipsă de interes, oboseală, anxietate, autoeficacitate scăzută, imagine de sine deteriorată, sentimente 
de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate;  

 Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familiei: izolare, sărăcie, lipsa unor 
perspective socio profesionale, stilul părinţilor indiferent şi  neglijent, familii dezorganizate, părinţi 
foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate;  

 Cauze care ţin de contextul şcolar specific : insubordonare față de normele şi regulile 
şcolare, absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală ; 

  Anturajul poate reprezinta un factor negativ în viața elevului; părinţii trebuie să cunoască 
anturajul copilului, acesta îl poate determina pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să 
consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Studii de specialitate propun realizarea unor  programe care să  identifice  factorii favorizanţi, 
cât şi  prevenirea  unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar desfăşurat pe o 
perioadă  îndelungată de timp sunt: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul de învăţămînt; 

  implicarea familiei în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
Pentru prevenirea abandonului şcolar se impune  luarea următoarelor măsuri: 
 realizarea unui parteneriat între şcoală şi familie – legătura părinţilor cu şcoala, cu 

dirigintele; 
 intervenţia familiei în educarea copilului – asigurarea frecventării zilnice a programului; 
 discuţii cu elevul pentru identificarea cauzelor insuccesului şcolar;  
 cunoaşterea anturajului copiilor, întrucât acesta joacă un rol foarte important în delimitarea 

succesului sau insuccesului şcolar deoarece grupul de prieteni  influenţează aspiraţiile şcolare şi 
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profesionale ale elevului; 
 crearea unui climat educativ corespunzător, în care buna dispoziţie şi încrederea reciprocă să 

se răsfrângă pozitiv asupra activităţii de învăţare;  
 depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme comportamentale, emoționale sau cu 

tendinte agresive; 
Putem concluziona că o  educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se 

continuă în şcoală prin intermediul cadrelor didactice O bună intervenţie a cadrului didactic în 
procesul  educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a 
abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

 
 
Bibliografie: 
 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
 Băran-Pescaru, Adina, 2004, Familia azi. O perspectivă sociopedagogică, Editura Aramis, 

Bucureşti;  
Vrăjmaş, Anca, 2001, Consilierea părinţilor, Editura Polirom, Iaşi.  
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. DOBRE ROXANA 
SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI, GORJ 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel 
de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială.  

Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la 
care legea tratează oamenii ca adulţi. În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor 
trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau 
comportamentală. În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai 
reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine 
organizat. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. 

 Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din 
punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 
vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Dacă înainte de 1989 rata 
abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului şi trecerea la democraţie 
s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii.  

Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, 
nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai 
tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate 
care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia 
şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din 
care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, 
intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor 
adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa negativă a acestuia.  

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala.  

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’ . E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala.  
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Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele 
economice, socioculturale sau religioase, psihologice şi pedagogice. Elevii care abandonează şcoala 
sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care 
au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

PROF. DOBRE SEBASTIAN                      
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SPIRU HARET” OLTENIȚA–JUD. CĂLĂRAȘI 

 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 
• Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 
agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului 
şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au 
fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea 
unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea 
anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, 

655



pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 
influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’ . E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare dascăl în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
 
Bibliografie: 
 
"Revista învățământului prrimar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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Abandonul şcolar 

 

 

Prof.  Dobrescu  Gabriela                                                                
Liceul Tehnologic  „Constantin Brâncuşi” Peștișani, jud. Gorj 

 
 
Abandonul şcolar este, în fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din diferite 

motive, se îndepărtează de şcoală şi, în cele din urmă, o părăseşte.   
 
Principalele cauze pentru producerea acestui fenomen se referă la factori externi şcolii (în 

principal nivelul socio-economic scăzut al familiei) sau la factori interni (lipsa de adecvare a ofertei 
şcolii la nevoile şi interesele elevilor din grupul ţintă).  

 
De asemenea, la fel de importante şi cu impact asupra abandonului şcolar şi absenteismului sunt 

şi cerinţele educaţionale speciale sau alte caracteristici individuale ale elevilor, precum lipsa 
interesului faţă de şcoală sau dificultăţile de adaptare la mediul şcolar.  

 
Măsurile de intervenţie eficiente trebuie focalizate pe acest complex de cauze şi trebuie adaptate 

/ personalizate în funcţie de factorii de risc ce afectează fiecare elev în parte.   
 
Evaluarea pe care o pot face cadrele didactice se referă la competenţele şi capacităţile 

educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic 
şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a 
abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de 
educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor.  

 
Astfel, şcoala trebuie să încerce să suplinească – prin oferta sa (educaţională şi de sprijin în 

învăţare şi incluziune) – lipsurile cu care vine elevul din familie şi comunitate şi să elimine sau să 
minimalizeze efectele negative pe care o parte dintre aspectele legate de contextul socializării le pot 
avea asupra şcolarizării copilului.  

 
Experienţa demonstrează faptul că activităţile de prevenire au un mai mare succes în ceea ce 

priveşte participarea şcolară decât cele de intervenţie propriu-zisă. După ce un elev renunţă la studii 
o perioadă de timp, este mai dificil să se reîntoarcă la şcoală şi să-şi continue studiile.  

 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului.  
 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai 
frecvent. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 

 Gherguţ, Alois. Sinteze de psihopedagogie specială-Ghid pentru concursuri și 
examene de obţinere a gradelor didactice, Editura Polirom, Iaşi, 2013; 
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STUDIU DE CAZ 
 
 

DOBRESCU MARIA-MIHAELA 
PROF. INV. PRIMAR - SCOALA LIPOVU-DOLJ 

-abandon şcolar- 
 
 

1. ISTORIC SOCIAL 
Date de identificare: 
Nume şi prenume: ADRIANA 
Locul naşterii: Segarcea, septembrie 2002 
Religia: ortodoxă 
Studii: Generală Lipovu 
Profesie: elevă, clasa a III-a B 
Etnie: rromă 
 
2. MOTIVAŢIA ÎNTOCMIRII ISTORICULUI SOCIAL 
 Am întocmit acest studiu de caz, deoarece este un caz inedit atât pentru clasa de elevi cât şi 

pentru cadrele didactice care predau la clasa mea şi  pentru a reda gravitatea fenomenului de 
inadaptare şcolară în rândul elevilor de vârstă şcolară mică. 

 
3. DATE  DE IDENTIFICARE PENTRU MEMBRII FAMILIEI SALE 
TATA- 32 de ani, fără ocupaţie 
MAMA – 33 de ani, fără ocupaţie 
FRATE – 6 ani 
SORĂ – 4 ani 
 
4. DATE RELEVANTE PENTRU FAMILIA SA 
 Părinţii manifestă un dezinteres total faţă de copii.Îi lasă singuri şi pleacă la muncă cu ziua 

prin sat, sau atunci când sunt acasă sunt sub influenţa alcoolului, deoareca puţinii bani pe care îi 
câştigă îi dau pe băutură. 

 Din primele clase s-a observat lipsa motivaţiei de învăţare, care are la bază în cea mai mare 
parte indiferenţa părinţilor faţă de educaţia copiilor. Adriana s-a mulţumit că a trecut clasa. 

 Relaţii afective dintre părinţi : certuri, ţipete, zgomote, bătăi. 
 Relaţii afective dintre părinţi şi copii: relaţii reci faţă de cei trei copii. 
 
5. DATE PRIVIND EVOLUŢIA PERSOANEI 
 Informaţii despre naştere/dezvoltare: fără probleme deosebite. 
 Informaţii medicale: nu are. 
 Activitatea şcolară: trece clasa 
 
6. SITUAŢIA MATERIALĂ 
 Locuieşte cu părinţii care au condiţii materiale insuficiente. Lipseşte de la şcoală mai mult 

de jumătate din anul şcolar petrecându-şi timpul la cerşit. 
 
7. PROBLEME IDENTIFICATE 
 Eleva are numeroase absenţe nemotivate. 
 Prezintă dificultăţi de relaţionare pronunţate, este puţin interesată de comunicare. 
 În timpul pauzelor rămâne singură, colegii nu o admit în grupul lor pentru că este nespălată 

şi neîngrijită. 
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 Atunci când lucrează individual nu termină niciodată ce are de lucru. 
  
8. FOLOSIREA TIMPULUI  LIBER : la cerşit prin vecini şi pe străzi. 
 
9. ALIMENTAŢIE : ce apucă. 
 
10. PREZENTAREA CAZULUI 
 
 Problema elevei Adriana ţine de inadaptare şcolară, manifestată prin atitudini respingătoare 

faţă de şcoală, prin sfidarea profesorilor şi a colegilor ei. Are un număr foarte mare de absenţe 
nemotivate. A acumulat multe lacune în cunoştinţe şi deprinderi, nu are motivaţie pentru învăţare. 
Are dificultăţi de adaptare atât la mediul şcolar, cât şi la cel familial. 

 
11. OSERVAŢII PERSONALE : 
 Eleva afirmă că nu vine la şcoală pentru că râd copiii de ea şi pentru că nu-i dau voie 

părinţiii să vină. Îi spun că trebuie să aibă grijă de fraţii ei mai mici când părinţiii nu sunt acasă. 
 Părinţii dau majoritatea banilor căpătaţi pe lucrul lor pe băutură. Atunci când bea tatăl este 

violent cu familia. El spune că este mult timp plecat şi copiii stau cu soţia, care după plecarea lui 
pleacă şi ea de-acasă, iar copiii rămân singuri. Mai spune că mama umblă pe drumuri fără motiv. 

12. ANALIZA DATELOR 
 Inadaptarea Adrianei la şcoală a fost repercursiunea comportamentelor greşite ale părinţilor. 

Ei fiind părăsiţi de părinţi nu mai pot avea încredere în nimeni.În clasă era liniştită, acasă, mergea 
pe la vecini sau pe stradă să ceară de mâncare. 

 
13. METODE ŞI STRATEGII 
 Efectuarea de vizite la domiciliul elevei împreună cu un poliţist comunitar, unde am purtat 

discuţii atât cu eleva cât şi cu părinţii acesteia. Adriana a început să frecventeze şcoala  din nou. 
Punerea în practică a unor metode de lucru cu ea au avut rezultate. Acum la orice activitate Adriana 
este ajutată de colegi şi încurajată tot timpul. De două ori pe săptămână de la ora 12 la 13 rămân cu 
Adriana la şcoală şi lucrez suplimentar la disciplinele care impun acest lucru. 

 
14. CONCLUZII 
 Dacă nu aş fi intervenit, cazul ar fi degenerat. Multe din abandonurile şcolare n-ar mai fi fost 

dacă s-ar fi intervenit cu mijloace adecvate şi la timpul potrivit. 
 Consider că au fost importante încurajările şi introducerea unor activităţi care să-l atragă pe 

copil. 
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PREVENIREA ABANDONULUI PREŞCOLAR 
 
 

EDUCATOARE, DOBRESCU EMILIA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 50 BRĂILA 

 
 
 

Educaţia copilului începe  încă de la naştere.  Această educație este continuată, de educația 
timpurie din instituțiile de învațământ. Învățământul  preșcolar reprezintă prima treaptă de pregătire 
în educația formală şi începe din familie.  

Focalizarea pe educația timpurie este foarte importantă. Aceasta este perioada când copiii  se 
dezvoltă rapid. Dacă procesul de dezvoltare, în acest stadiu, este neglijat, compensarea pierderilor 
se realizează mult mai dificil. Această perioadă este foarte importantă în formarea unor deprinderi și 
comportamente sociale, având ca scop integrarea persoanelor în societate. Eșecul în educația 
timpurie  poate contribui la marginalizarea copiilor în societate, iar, ulterior, a adultului format. 

În condiţiile actuale se amplifică importanţa educaţiei preşcolare, determinată pe de o parte de 
părinţii suprasolicitaţi profesional, o parte din ei plecaţi peste hotare, sau situaţia celor din familii 
vulnerabile (alcoolici, familii cu mulţi copii), iar pe de altă parte, cerinţele ciclului primar de studii 
presupun deja anumite cunoştinţe şi abilităţi pe care copii trebuie să le posede. 

De remarcat este faptul că educaţia, în faza de început, în cadrul instituţiilor preşcolare şi 
şcolare este în mare parte o responsabilitate a statului (finanţare, monitorizare) şi a părinţilor (acces, 
alegere, control ); copilul nu poate decide singur să frecventeze sau nu o anumită instituţie sau un 
anumit ciclu de studii, iar la fiecare etapă superioară de studii, copilul este în mare parte dependent 
de etapele anteriore, şi, în acest context, educaţia preşcolară a devenit o etapă indispensabilă în 
procesul educaţional. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru grădiniţă, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 
cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

 control parental direct și activ în viața copiilor; 

 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
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 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

 prezența părintelui/părinților în viața copilul 

 

Ca și concluzie, putem spune că grădiniţa  asigură mediul care garantează siguranţa şi sănătatea 
copiilor şi care, ţinând cont de caracteristicile psihologice ale dezvoltării copilului, implică atât 
familia cât şi comunitatea în procesul de învăţare de aceea prin discuţiile cu părinţii (seminarii , 
mese rotunde) şi activităţii diverse şi atrăgătoare desfăşurate cu copiii, încercăm să prevenim şi  să 
combatem rata abandonului preşcolar.  

Bibliografie: 

“Revista învăţământului preşcolar Nr.2” – Ministerul Educaţiei şi Cercetării- Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei-  Bucureşti 2012 
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ÎNCOTRO SE ÎNDREAPTĂ COPIII ROMÂNIEI? 

 
 

Prof. Dorolți Ioana/ Dorolți Gabriel 
Școala Gimn. Gh. Lazăr/ C Coposu, Zalău 

 
 
Conform cercetărilor, România este fruntaşă în ceea ce priveşte numărul de copii ce 

abandonează şcoala încă din primii ani de studiu, iar acest lucru pune sub semnul întrebării viitorul 
copiilor noştri. De asemenea, conform unui raport realizat de Uniunea Europeană, suntem a treia 
ţară din Europa în ceea ce priveşte abandonul şcolar timpuriu. 

 
Problemele vin din interiorul familiei, acolo unde, din nefericire, sărăcia, alcoolismul, plecarea 

părinţilor la lucru în ţări străine, divorţurile sau dezinteresul părinţilor nu fac altceva decât să 
încurajeze abandonul şcolar.  

 
La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 

dependenţă, metodele educative slabe,  supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, 
frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori evită 
confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore.  

 
Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al 

existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 
motivaţie, încredere în educaţia şcolară.  

 
Din păcate, absenteismul este în creştere, începând cu clasele primare, iar ignorarea sau 

pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 
 
Un elev implicat în propria educaţie va fi un elev motivat să îşi finalizeze studiile, de aceea, 

situaţiile de învăţare trebuie să fie legate de aspectele reale ale vieţii.  
 
Profesorul are menirea să promoveze învăţarea eficientă, adică o învăţare activă, participativă şi 

creativă.  
 

Care sunt principalele cauze ale abandonului școlar? 
 

1. Cauze din mediul familal: dificultățile materiale, modelul educațional oferit de părinți sau de 
frații mai mari care sunt poate mai influenți, dezorganizarea familiei care atrage după sine dificultăți 
materiale, implicarea în activități aflate la limita legii, intrarea pe piața muncii. Alte motive ce își au 
sursa în cadrul familiei: încrederea scăzută în educație, migrația circulatorie, problemele 
întâmpinate de copiii ce părăsesc sistemul de învățământ românesc și apoi se întorc, și nu în ultimul 
rând, etnică. 

2. Factori care apar în comunități, unii specifici doar anumitor comunități: mariajul timpuriu și 
așa zisul “furt de fete” care apar in comunitățile de etnici rromi; apariția unui copil, lipsa de 
securitate în anumite zone și alții. 

3. Factori ce apar în mediul școlar: neimplicarea, orientarea școlară și profesională, repetenția 
frecventă, integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi, familiaritatea mediului școlar. 

 
Efectele pe termen lung sunt îngrijorătoare, în sensul că ne-am putea confrunta cu o generaţie de 

şomeri, de muncitori necalificaţi, de adulţi nespecializaţi cărora nu le mai rămâne nimic de făcut 

662



decăt să plece la muncă în străinătate. De asemenea, abandonarea şcolii îi afectează pe cei mici în 
dezvoltarea intelectuală,emoţională şi în ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor sociale. 

 
Schimbarea poate începe cu părinţii,profesorii şi instituţiile guvernamentale,o cooperare foarte 

bună între aceşti factori putând să prevină şi să combată abandonarea timpurie a şcolii. E clar 
că,pentru asigurarea viitorului celor mici, lupta împotriva abandonului şcolar trebuie să devină o 
prioritate! 

 
 
Bibliografie: 
 
1. E. Durkheim- „ Educație și sociologie”, Editura Didactică și Pedagogică, 1980, traducere de 

Iorgu Stoian 
2. E. Durkheim- „ Regulile metodei sociologice”, Editura Polirom, 2002, traducere de D. Lungu 
3. E. Păun- „ Provocări și dileme privind școala și profesia didactică”, Editura Polirom, 2017 
4. www.unicef.ro 
5. www.grupuldestudiidesecuritate.ro 
6. www.capital.ro 
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PĂRĂSIREA SISTEMULUI EDUCATIV – ABANDONUL ȘCOLAR 

 
 

Prof. Doroțan Manuela Carolina,  
Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazu” Vulcan 

 
 
Abandonul școlar reprezintă încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, 

indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregăriri profesionale 
complete sau înaintea încheierii ciclului de studii. Efecul abandonului școlar are consecinţe grave, 
deoarece tânărul care nu are nici o calificare profesională indispensabilă integrării sale socio-
economice, nici formarea morală şi civică necesare exercitări rolului de cetăţean al unei comunităţi, 
nu reuşeşte practic să se adapteze corespunzător vieţii sociale.  

Neavând nicio calificare, cei ce abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă pe termen 
mediu şi lung, o sursă de dificultăţi pentru societate dar și de pierderi pentru ei înșiși. In cele mai 
multe cazuri, copiii/tinerii aflați în acestă situație se indepărtează de şcoală, căutând satisfacţii în 
alte medii, în general în unele periculoase pentru ei (grupuri de tineri care nu au nici o ocupaţie).  

In conditiile în care familia nu mai are nici timp, nici resurse nici autoritate suficientă pentru a-
şi ajuta copilul, acesta este expus marginalizarii sau izolarii sociale. Intre cauzele abandonului 
școlar frecvent întâlnite în rândul tinerilor putem menţiona: sărăcia, şomajul, lipsa de informare, 
nivelul scăzut de educaţie al părinţilor, măsurile de protecţie socială necorespunzătoare, costurile 
mari pentru haine, încălţăminte şi rechizite, lipsa condiţiilor locative necesare studiului (multe din 
familiile sărace trăiesc în locuinţe fără curent electric şi/sau supraaglomerate), starea de sănătate 
precară, dezorganizarea familiei, lipsa ajutorului la învăţătură din partea părinţilor şi lipsa 
controlului asupra activităţii copiilor în timpul liber. 

 Un alt factor important care determină abadonul școlar  este intrarea pe piaţa muncii pentru a 
obține un venit încă din timpul școlii,  ceea ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură 
la educaţie. 

  Lipsa unui traseu şcolar adecvat, fragmentat datorat în primul rănd transferului făcut de unii 
părinţi pentru copiii lor în străinătate şi apoi ca urmare a neadaptării sau a reîntoarcerii  şi a 
reînmatriculării în ţară a avut reprercursiuni asupra elevilor care nu au mai reuşit să facă faţă 
cerinţelor impuse la şcoală. 

Nu pot fi neglijate de asemenea: mentalitatea greşită a unor elevi, părinţi sau categorii sociale 
privind rolul jucat de școală în formarea copiilor; existența unor rezultate școlare slabe. In condițiile 
în care părinții elevilor hotărăsc să muncească intr-o țară straină, pot apărea situații în care copiii, 
rămași singuri acasă, renunță la școală. Plecarea in străinatate a unei intregi familii determină 
retragerea copiilor de la scoală pentru a fi trimis la muncă sau pentru a se ocupa de frații/verii mai 
mici. 

Cauza principală a abandonului școlar este o combinaţie de cauze interne (imaturitatea şcolară, 
tulburări de comportament ) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economico-financiară a 
familiei, lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa 
ajutorului la învăţătură). 

Trebuie să investim mult mai mult efort în a asigura tuturor elevilor un parcurs educațional 
complet și pe măsura potențialului lor. Nu putem permite unui procent însemnat din generaţiile 
tinere să nu aibă o şansă reală de integrare pe piaţa muncii la un nivel adecvat, promovând 
examenul de bacalaureat. 

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai 
provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 
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O prima măsura contra abandonului școlar ar fi oferta educatională bogată din partea școlilor și 
organizarea unor forme alternative și atractive de instruire, existenţa unei colaborări eficiente pe 
linia eliminării/diminuării abandonului şcolar între diverşi factori implicaţi în educaţie: unități de 
învățământ, Consilii Locale, Consilii Judeţene, Prefecturi, O.N.G.-uri, Infiinţarea unor clase de 
învăţământ primar la altă formă de învăţământ decât  învăţământul de zi. 

La nivelul liceului nostru s-au derulat diverse activități strategice pentru prevenirea și 
diminuarea abandonului școlar: conturarea unei strategii coerente pe termen lung și scurt, 
implicarea în proiectul ROSE pe problematica abandonului școlar, implementarea unor planuri de 
măsuri, monitorizarea realizării indicatorilor propuşi, conceperea şi implementarea unor programe 
de măsuri remediale şi analiza rezultatelor finale. 

   Pentru diminuarea efectelor abandonului școlar sunt necesare soluții care să implice în egală 
măsură școala, comunitatea și familia. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui  elev integrat în sistemul de educaţie.  

 
Soluțiile identificate la nivelul liceului urmăresc: 
- Dezvoltarea unor programe remediale la disciplinele de bacalaureat ( matematică, biologie și 

limba și literatura română) pe baza unei analize de nevoi;  
- Creşterea atractivităţii şcolii  prin activități  de petrecere a timpului liber și activităţi 

extraşcolare care să implice  în principal elevii cu risc de abandon școlar:  ateliere de teatru 
educational, atelier de lucru – ARDUINO, ateliere de creație, activități de dezvoltare personală prin 
lectură, ateliere de pictură, Filmclub.  

- Desfășurarea unor activități  de consiliere, individuală sau de grup cu elevii şicu 
părinţii lor  pentru ai ajuta pe aceștia să   comunice cu  copiii,  să medieze conflictele  și  să participe activ în viața școlii 
- Şcoala părinţilor. 

- Organizarea de întreceri între echipe de  elevi  printr-o antrenare constantă a atenţiei elevilor 
în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

- Desfășurarea activităților de consiliere și orientare școlară,  pentru a-i ajuta pe elevi să-și 
cunoască aptitudinile și interesele, să știe să se evalueze obiectiv, să știe ce și cum să aleagă privind 
viitoarea profesie, astfel încât distanța dintre școală și piața muncii să fie cât mai scurtă.  

- Creşterea atractivităţii şcolii, prin introducerea de programe extracurriculare (concursuri, 
cercuri, activităţi sportive, artistice, etc.). 

- Promovarea reuşitelor şcolare şi extraşcolare ale tuturor elevilor, prin organizarea unor 
evenimente publice 

Beneficiile obținute în urma implementării activităților propuse se vor regăsi la nivelul elevilor 
prin  ameliorarea rezultatelor școlare și a problemelor de comportament, accesul facil  pe piața 
muncii, creșterea prestigiului școlii, reducerea șomajului și a violenței resimțite la nivelul 
comunității. 

Toate soluțiile se adresează în mare măsură elevilor cu risc crescut de abandon școlar și elevilor 
care nu intenționează  să participe la examenul de bacalaureat, care prezintă riscul de a nu participa 
constant la toate activitățile propuse, neadaptarea elevilor la programele și activitățile propuse în 
vederea reducerii abandonului școlar iar părinții acestora să manifeste în continuare o atitudine 
ostilă față de  școală. 

 
BIBLIOGRAFIE – Site-uri accesate: 
 
http://cjraesibiu.ro/wp-content/uploads/2018/07/PROIECT-DE-CERCETARE-PRIVIND-

ABANDONUL-%C8%98COLAR.pdf 
https://stayatschool.pixel-online.org/info/download/edp/teachers/RO2_Planning_RO.pdf 
https://www.non4lesl.eu/fileadmin/non4lesl/pdf/IO_1_Short_Version_Rom.pdf 
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Abandonul școlar                                                                     
Cauze și modalități de prevenire 

 

prof. Draga Tătucu Mariana                                                             
Colegiul Național “Gheorghe Țițeica”                                                     

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 

Abandonul şcolar reprezintă încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educative, 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete, sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei 
care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 
sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul 
formelor terminale de învăţământ.  

Abandonul şcolar ilustrează o problemă gravă, cu care se confruntă societatea 
contemporană. Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Atât copiii, cât si elevii, nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare, sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este 
în creştere, în vreme ce, la nivelul întregii Uniuni Europene, tendinţa generală este de scădere. 

Un element important în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 
programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt 
diferite, precum și gradul lor de adaptare şi percepere, dar, în grupul de la grădiniţă, fiecare poate 
avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească 
mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile 
educaţionale ale fiecăruia. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic, şi că 
fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a 
abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecăruia dintre cei integrați în sistemul 
de educaţie, indiferent de religia sau etnia diferită faţă de restul copiilor. 

Alte  modalități de combatere a abandonului școlar sunt reprezentate de activitățile extrașcolare, 
precum excursiile, taberele de vacanță, concursurile, dar și de valorizarea elevilor aflați în 
dificultate. De asemenea, o metodă eficientă este derularea programelor de recuperare școlară prin 
forme alternative, sau a consilierelor educative, ce pot lăsa o amprentă asupra celor indeciși în 
legătură cu  importanța sistemului de învățământ.  

Nu în ultimul rând, putem spune că, pentru combaterea abandonului școlar, este necesară 
stimularea elevilor cu note și calificative bune la învățătură, acestea putându-le crește încrederea în 
forțele proprii și în capacitatea de a face parte dintr-un program de învățământ. 

Astfel, concluzionăm că educaţia este o imensă nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare 
cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor, ca ea să devină o realitate din care 
fiecare să înveţe şi să se dezvolte. Totuși, educația provine, în primă instanță, din familie, iar dacă 
aceasta prezintă fisuri încă de la început, atunci nu mai este vorba de voința de a studia, ci de voința 
de a face parte dintr-o societate. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. înv. Preşc. Drăgan Nicoleta-Elena 
Grădiniţa cu P. N. Vama Buzăului 

 
 
 
Abandonul şcolar reprezintă una din marile probleme cu care ne confruntăm în ultimii ani. 

Suntem bombardaţi din toate părţile de tehnologie şi informatizare si de cele mai multe ori uităm să 
ne concentrăm pe lucruri mărunte. Astfel pierdem din vedere faptul că viitorii adulţi nu mai sunt 
preocupaţi de orele de curs, de citit o carte, de explorat si descoperit noţiuni elementare, ci dau 
năvală pe reţelele de socializare, unde-şi expun viaţa şi intimitatea sau se scufundă de multe ori cu 
toată fiinţa în lumea înşelătoare a jocurilor. 

Tot spre abandon şcolar se îndreaptă de multe ori copiii care provin din familii defavorizate, 
dezorganizate sau chiar sunt crescuţi doar de bunici, părinţii fiind plecaţi la muncă în străinătate. Cu 
cât vârsta copilului este mai mică, situaţia este un pic mai simplă, pe măsură ce copilul creşte, 
situaţia se complică. 

În ceea ce priveşte nivelul preşcolar, la 3 - 4 ani copilul soseşte într-un mediu educaţional plin 
de necunoscut pentru el, după ce, în ultimul timp, până la sosire lui în grădiniţă a fost înconjurat 
doar de membri familiei, de prieteni şi cunoscuţi. Până la abandon şcolar este doar un pas, totul 
depinde de cum gestionează situaţia atât cadrul didactic cât  şi părinţii. 

Cauze sunt multiple: teama de separare, de necunoscut, lipsa telefonului sau a tabletei care 
probabil, face parte din rutina zilnică a copilului, sau refuzul total al copilului de a rămâne alături de 
colegi în sala de grupă. O altă cauză poate fi situaţia materială precară a familiei, care nu dispune de 
resurse suficiente pentru a trimite copilul zilnic la grădiniţă. 

Există familii care îşi câştigă existenţa muncind cu ziua, iar acest lucru condiţionează familia să 
se mute pe anumite perioade de timp în locul în care câştigă un bănuţ. După o perioadă în care nu a 
mai frecventat zilnic, copilul refuză să se mai întoarcă alături de colegi si astfel, după mai multe zile 
va refuza categoric să mai frecventeze grădiniţa. Şi indiferenţa părinţilor faţă de actul educaţional în 
general, modifică prezenţa copilului la grădiniţă. 

Cum putem preveni abandonul şcolar? În primul rând existenţa unui mediu educaţional 
primitor, vesel, atrăgător pentru cei mici, cu multe jocuri şi jucării pe nivel de vârstă, accesibile 
tuturor; folosirea unor mijloace variate de a atrage copilul, de ai capta atenţia astfel încât să uite o 
perioadă de cei dragi şi să-l motiveze să rămână la grădiniţă; implicarea activă a cadrului didactic în 
sfera emoţională a copilului, prin transmiterea unor sentimente de siguranţă, încredere, bucurie, 
linişte,  devenind “mama” pentru o scurtă perioadă de timp;  

Pe de altă parte, întâlnirile cu părinţii, orele de consiliere sunt foarte importante, deoarece oferă 
acestora posibilitatea de a afla şi cunoaşte lucruri nedescoperite despre propriul copil şi posibilitatea 
de a interveni la timp dacă este cazul. În cazul familiilor cu situaţie materială precară, existenta unor 
asociaţii sau proiecte care să vină în sprijinul lor, este esenţială. Proiectul “Fiecare copil în 
grădiniţă” (prin intermediul Asociaţiei OvidiuRo)a venit în sprijinul copiilor defavorizaţi şi a ajutat 
foarte mult în ceea ce priveşte frecvenţa copiilor, cât şi implicarea părinţilor în activitatea din 
grădiniţă prin “Ziua părinţilor”. Programul tichetelor sociale sprijină de asemenea familiile 
defavorizate prin acordarea unor tichete valorice condiţionate de prezenţă. 

Implicarea părinţilor în activităţile de la grupă este importantă, deoarece copiii se simt mândri 
că au posibilitatea să lucreze alături de părinţi, iar părinţii devin tot mai încrezători şi implicaţi în 
realizarea unor lucrări alături de copiii lor şi au posibilitatea să interacţioneze cu ceilalţi părinţi, dar 
şi cu cadrul didactic. 
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Învăţământul preşcolar este foarte important în dezvoltarea armonioasă a viitorului şcolar. Este 
vital să găsim cea mai uşoară cale de a ajunge la sufletul celui mic, de a-i deschide inima şi a-i oferi 
şansa la educaţie. Timpul petrecut în grădiniţă este valoros şi oferă copiilor necesarul de achiziţii cu 
care porneşte mai departe pe lungul drum al educaţiei formale până la descoperirea cheii cu care vor 
deschide poarta succesului. 
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Parteneriatele cu familia- modalitate de prevenire a abandonului școlar 

 

Prof. înv. preșcolar Dragoslav Denisa                                                     
G. P. P. Bobocei din Micro III                                                            

Județul Buzău 

 

Motto: 

“Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă 
voi reuşii sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-
mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” Din Child’s Appeal 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte 
activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii 
rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului 
educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi 
condus de persoane pregătite în mod special pentru a sigura reuşita şcolară. 

Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, oricât 
de competenţi ar fi educatorii. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în 
viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de 
cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător.  

Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, 
în şcoală şi de la comunitate. 

Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni 
dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. 

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 

Intrarea  copilului  în școală  constituie  un  moment  crucial  în  viaţa  sa, date  fiind “statutul” 
şi “rolul” de  mic  şcolar, natura  relaţiilor  cu  adulţii  şi  cu  colegii  de  clasă, noutatea  condiţiilor  
de activitate  şi  mai  ales  specificul  învăţării, act  complex  care  angajează,  dintr-o  nouă  
perspectivă, întreaga  sferă  a  vieţii  sale  psihice, diferitele  structuri  anatomo - fiziologice, toate  
cunoştinţele  pe  care le  va  dobândi  în  următorii ani. 

Pentru a realiza o bună colaborare cu părinții și a face ca aceștia să se familiarizeze cu ceea ce 
înseamnă școala, se poate realiza un parteneriat școală - familie,  unde acţiunile   se  desfăşoară  de  
comun  acord  şi  sunt  cuprinse  în  planul  de  acţiune, continuându-se, astfel,   de  către  familie  
activitățile  desfăşurate  în  cadrul școlii, care nu fac  decât  să  ducă  la  o  mai  bună  formare  a  
copilului, să  se  pună  bazele  omului  modern  de  mai târziu.  Astfel , se poate desfășura proiectul 
“Meseria de a fi părinte” 

 Scopul proiectului: 

 Colaborarea  dintre  familie  şi  școală  pentru  o  implicare  cât  mai  activă  în  procesul  de 
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formare  a  şcolarului. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Formarea  unor  deprinderi  şi  bune  practici  de  relaţionare  şi  comunicare  între  şcolari, 
părinţi  şi  învățătoare. 

 Dezvoltarea  unor  atitudini  pozitive  faţă  de  problemele  educative  ale  şcolarilor, dar  şi 
eliminarea  discriminărilor  de  orice  natură. 

 Descrierea activităţilor: 

 “Să ne cunoaştem mai bine!” 

Întâlnirea va avea ca scop implementarea/lansarea proiectului. Se va desfășura o masă rotunda 
în care se vor comunica părinților aspectele relevante ale proiectului și vor fi trasate liniile de 
acțiune comună  în scopul implementării cu succes a acestuia. 

 “Festivalul toamnei” 

Copiii, împreună cu părinții, vor decora un dovleac pe care îl vor adduce la școală. Se va realiza 
o expoziție și se vor acorda premii. 

 “În atelierul lui Moș Crăciun” 

Împreună cu părinții, se va organizaa o excursie la Fabrica de globulețe din localitatea  
Pucioasa. Astfel preșcolarii vor avea ocazia să vadă procesul de producție, dar să și decoreze 
globuri pe care le vor primi în dar. 

 “Colindăm de sărbători” 

Acțiunile acestei activități vor fi centrate pe realizarea unei serbări de Crăciun. 

 “Mamă dragă, la mulți ani!” 

Activitatea se va desfășura în sala de clasă și va avea ca obiectiv realizarea de către școlari, 
împreună cu tăticii, a unui cadou pe care îl vor dărui mamei cu ocazia zilei de 8 Martie. 

 “Să pornim la drum!” 

Împreună cu părinții, se va realiza o excursie pe Valea Prahovei, vizându-se la obiective 
Grădina Zoologică de la Bucov și Castelul Peleș. 
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APPROCHES PEDAGOGIQUES DU JEU EN CLASSE DE FLE 

 
 

Prof. Dragomir  Nicoleta 
Scoala Gimnaziala  Nr. 46 

Bucuresti, Sect. 2 
 

 
Le jeu. Cadre théorique                                                                                  

.            L'enfant est un être qui joue et rien d'autre. 
(Jean Château) 

 
 
Définition du jeu 
    

La définition usuelle du jeu, se fonde sur la notion de plaisir, trouvée dans le dictionnaire Le 
Petit Robert, qui permet de s'affranchir des inhibitions de l’apprentissage dans un cadre scolaire. 
On y défini le jeu comme une activité physique ou mentale, purement gratuite, qui n'a dans la 
conscience que le plaisir d’apprendre 

 
Une autre définition relevant est celle de Johan Huizinga qui cite : 

 
Le jeu c’est une action volontaire, accomplie dans certaines limites fixées de temps et de lieu, 

suivant une règle librement consentie,(…) accompagnée d’un sentiment de tension et de joie. 
  (Huizinga1938 : 51) 
 

Gilles Brougère, partage ce point de vue attestant que le jeuet l’activité ludique  pour lui, 
correspondent à un même élément : Je ne définis pas plus cette expression qui est pour moi 
synonyme de jeu. 

 
Nous croyons aussi que le jeu est une source de joie, un facteur de création et de réussites, 

parce que les émotions n’interviennent pas et il permet debriser la rigidité de la relation 
pédagogique traditionnelle et conventionnelle. Ilreprésente une réelle source de motivation et de 
plaisir. C’est le moyen d’exercer des compétences linguistiques et de vocabulaire dans des 
situations vivantes où l’apprenant est impliqué en tant qu’acteur et la langue étrangère est mise 
en action dans un contexte fonctionnel de communication, ce  qui permet aussi de mémoriser par 
la pratique orale ou écrite. 

 
Approches pédagogiques 

 
Le jeu génère le plaisir d’apprendre ce que fait que l’apprenant oublie en partie ses peurs. 

Nous soulignons que le rôle du jeu est quelque chose de sérieux, sans négliger la  liaison qui 
existe entre la théorie et la pratique, c’est le lieu d’un dialogue avec l’autre, l’interaction, d'où 
surgissent le plaisir d’agir. Il permet aussi une socialisation par la reproduction d'un modèle 
donné, en incitant  la curiosité et l’intérêt de ses apprenants pour l’étude d’une langue étrangère, 
du français, selon notre cas, en respectant les catégories d’âge, le niveau de compréhension et les 
compétences visées par le programme scolaire. Comme méthode pédagogique, le jeu ne peut pas 
convenir à tous. Ainsi, il faut faire varier les types de jeux, adaptés à tout niveau d’apprentissage. 
Quant à mon objet de recherche, dans le chapitre suivant, je propose des jeux, du simple au 
complexe, selon les niveaux de mes apprenants, Débutants -A1. 
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 Premièrement, j’ai en vue quelques objectifs généraux du point du vue de jeu: 

 améliorer la prononciation et la compréhension d’un texte; 
 apprendre et réutiliser des structures de grammaire et de vocabulaire; 
 faire participer les élèves timides; 
 encourager les élèves à parler et ằ écrire; 
 stimulerl’intérêt des apprenants; 
 favoriser les interactions dans la classe, entre les élèves; 
 imiter/créer des habilités de communication, simples, modestes mais réelles; 
 donner aux élèves la confiance de s’exprimer, de communiquer  

 
Pour aboutir à ces objectifs, déjà présentés, nous proposons dans le IIIe chapitre quelques 

jeux, plus pratiqués, dans la classe de français, adaptés au niveau d’apprentissage, selon les 
objectifs visés, observant directement les pratiques de mes apprenants de niveau primaire ou 
secondaire. Cette démarche permet de répondre aux besoins réels de l’apprenant, offrant la 
possibilité de s'investir dans l'apprentissage de la langue française. Par le jeu nous pourrions 
créer un espace de joie, ainsi que l’apprentissage et la révision de connaissances semblent 
quelque chose d’intéressant et d’attrayant pour les élèves. Nous finissons par citer  Weiss 
François, qui nous confirme pleinement nos constats : 

 
Le jeu est une source de motivation et de plaisir pour l’élève. C’est un moyen d’exercer des 

compétences linguistiques dans des situations vivantes et stimulantes. 
 

  (Weiss 2002 :127) 
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Modalități de prevenire a abandonului școlar 

 
 

Prof. Dragoș Felicia 
Specializarea: Istorie - Geografie 

C.T. Traian - Vuia, Oradea 
 
 

Cei mai mulţi tineri parcurg cu succes etapele sistemului de învăţământ și își continuă studiile 
sau profită de oportunităţile de formare ori intră în câmpul muncii. Cu toate acestea, unul din șapte 
tineri europeni abandonează sistemul de învăţământ fără a deţine competenţele sau calificările 
considerate în prezent necesare pentru o tranziţie reușită către piaţa muncii și pentru o participare 
activă în cadrul economiei actuale, bazate pe cunoaștere. Cu alte cuvinte, în prezent aproximativ 6,4 
milioane de tineri din Europa sunt clasificaţi drept tineri care abandonează școala timpuriu.  

Tinerii care abandonează școala provin din medii diverse. Abandonul școlar timpuriu este 
cauzat, de obicei, de un proces cumulativ de dezangajare, bazat pe motive personale, sociale, 
economice, geografice, educaţionale sau familiale. Aceste motive pot fi externe sau interne în raport 
cu procesele și experienţele școlare și, de obicei, sunt foarte specifice individului. În cazul multora, 
nemulţumirea rezultă dintr-o varietate de motive, cum ar fi hărţuirea, rezultatele școlare slabe, 
relaţiile nesatisfăcătoare cu profesorii, lipsa motivaţiei sau apartenenţa la „grupuri nepotrivite”, iar, 
în alte cazuri, tinerii abandonează școala pentru că se confruntă cu probleme personale sau de 
familie, cum ar fi consumul de substanţe sau lipsa unui adăpost. Cu toate acestea, o parte 
semnificativă a problemei poate fi atribuită lipsei de susţinere și de consiliere, dezinteresului faţă de 
educaţie și programele școlare de nivel secundar, care, adesea, nu oferă suficiente opţiuni de cursuri 
variate, pedagogii alternative, oportunităţi de învăţare experimentale sau empirice ori flexibilitate 
suficientă.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolteşi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul școlar – cauze și modalități de prevenire, consider că este o 
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temă foarte mult abordată în mediul școlar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța școlii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul școlar reprezintă un motiv de îngrijorare și pentru aceasta școala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

  
 
Bibliografie: 
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Cauze şi modalităţi de prevenire a abandonului şcolar 

 
 

Prof. Dramu Rodica 
Şcoala Gimnazială, Comuna Trifeşti, Neamţ 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă un fenomen care constă în încetarea frecventării şcolii şi părăsirea 

prematură a sistemului instructiv/ educativ, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 
profesionale complete  şi este precedat de obicei de absenteism. Adesea elevii care abandonează 
şcoala sunt cei care au dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate 
rânduri în şcoală.  

Abandonul şcolar este o problemă gravă cu care se confruntă societatea şi are consecinţe 
negative nu doar asupra tinerilor în cauză, ci şi asupra societăţii care a cheltuit cu persoanele 
respective multe resurse ca să fie susţine să ajungă până la acel punct.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. În primul rând, cei care abandonează şcoala nu au o calificare profesională necesară integrării 
socio-economice şi nici pregătirea  morală şi civică necesară ulterior exercitării rolului de părinte, 
de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala 
sunt viitorii şomeri care vor constitui, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi. 

Pentru a putea preveni sau  reduce numarul abandonurilor şcolare se impune mai întâi să 
identificăm cauzele care produc acest fenomen. 

 
 Situaţia precară a familiei, mai ales în cazul familiilor numeroase, dezorganizate, lipsite de 

resurse, care au probleme în asigurarea îmbrăcăminţii adecvate tuturor copiilor şi resimt uneori 
nevoia de forţă de muncă. Dezorganizarea familiei, divorţul, alcoolismul, violenţa în familie atrag 
după sine dificultăţi materiale şi sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 
  Lipsa modelelor familiale reprezintă un alt factor de ordin social care conduce la părăsirea 

timpurie a sistemului de învăţământ. Adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie provin din 
familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase sau fraţii mai mari au renunţat de timpuriu la o 
formă de şcolarizare. 

 
 Nesupravegherea elevilor rămaşi în grija bunicilor, care au vârsta înaintată, sănătatea 

precară sau a rudelor. 
 
 Gradul scăzut de implicare din partea părinţilor şi lipsda colaborării cu cadrele didactice. 
 
  Anturajul de proastă calitate poate debusola elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilîrie. Anturajul îi poate determina pe elevi să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume 
droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. De aici apare şi dorința de a scăpa de sub tutela 
educațională sau familială. 

 
 Insubordonarea față de normele şi regulile şcolare, repetenția, motivațiile şi interesele slabe 

în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare) uneori, contribuie la  apariția 
fenomenului de abandon şcolar. 

 Intrarea pe piaţa muncii, poate constitui un alt factor important care determină părăsirea 
timpurie a şcolii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier sau de activităţi regulate desfăşurate (de ex. 
barman), implicarea elevilor pe durata semestrelor reprezintă un element de risc ce se poate 
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soldeaza cu renunţarea prematură la educaţie. 
 

Odată identificate cauzele abandonului şcolar se impune conceperea unui program de prevenire 
a acestuia care are următoarele principii: 

 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea familiei în reabilitarea şcolară şi socială a elevilor; 
 întocmirea unui parteneriat şcoală-familie-societate bazat pe colaborare şi implicare;  
 implicarea elevilor în diferite activităţi şcolare şi extraşcolare (concursuri tematice, 

excursii), după forţa şi posibilităţile fiecăruia. Premisa de la care ar trebui să se plece este aceasta 
fiecare elev are valoare şi este unic;  

 desfăşurarea de activităţi de consiliere atât a părinţilor cât şi a elevilor; 
 derularea formelor de recuperare şcolară prin forme alternative ( învăţământul cu frecvenţă 

redusă, învăţământul seral sau la distanţă); 
 crearea de programe sociale precum: rechizite şcolare, ’’Cornul şi laptele’’  
( pentru ciclul primar si gimnazial) şi decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii din 

mediu rural,  diferite tipuri de burse ( pentru liceu).  
 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat şi desfăşurat pe o perioadă îndelungată, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol 
imediat.  

Educaţia este o prioritate a epocii noastre. Atât şcoala cât şi familia trebuie să-i 
conştientizeze pe elevi cu privire la importanța educaţiei şi a şcolii. 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră 
şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze:  

  şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din zonă. 

 Sărăcia comunităților din zonele de favorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
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şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera 
şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  
socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare 
copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului 
şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el 
de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
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dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 

temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul școlar este o formă de manifestare a devianței școlare  alături de copiat, fuga de la 

școală, absenteismul școlar, vandalismul școlar, violența în școală. Devianța școlară include 
totalitatea conduitelor care se abat de la normele și valorile ce reglementează rol-statusul de școlar, 
aceste norme și valori sunt statuate în regulamentele școlare și în cele de ordine interioară.   

(http://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/sociologie/ABANDON-SCOLAR16.php) 
Abandonul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan 

psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot 
mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât şi 
pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează, „etichetează şi conduce la o 
marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente deviante şi infracţionale.  
(http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1119/43-
55.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

Factorii cauzali care duc la declanșarea abandonului școlar sunt următorii: 
(http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1119/43-
55.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

 Factorii individuali - se referă la capacitatea personală a elevului de a reacţiona, adică de 
resursele personale, unii elevi au un potenţial mai mare de adaptare, iar alţii unul mai redus. Lipsa 
voinţei, nivelul scăzut al aspiraţiilor, intereselor, motivaţiei, insuficienta dezvoltare a capacităţii de 
operare a gândirii pot avea efect negativ asupra activităţii şcolare a elevului, asupra rezultatelor 
muncii sale.  

 Mediul familial - oferă copilului un sentiment de siguranţă, singurul care-i permite acestuia 
să se emancipeze şi să-şi dobândească personalitatea. Însă, acest sentiment depinde de anumiţi 
factori: protecţia împotriva agresiunilor venite din afară, satisfacerea trebuinţelor elementare, 
coerenţa şi stabilitatea mediului de dezvoltare, sentimentul de a fi acceptat ca membru al familiei, 
de a fi iubit, de a i se accepta caracteristicile individuale, de a dobândi o experienţă personală și de a 
se afirma la maturitate.   

 Mediul şcolar - îndeplineşte o serie de roluri de socializare, integrare, control social, 
profesionalizare. Există mai multe motive prin care mediul şcolar contribuie la abandonul şcolar:  
cunoaşterea insuficientă elevilor și nerespectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale 
elevilor.  

 Factori de ordin socio-cultural sau religios - în această categorie se includ indicatorii care se 
referă la putere şi status social, cum ar fi de exemplu: apartenenţa etnică, apartenenţa la clasa 
socială, apartenenţa rasială, sexul (încă mai există concepţia conform căreia fetele nu au nevoie de o 
educaţie aprofundată, ele trebuind să se limiteze la rolul de casnică), apartenenţa la comunităţi de 
tip rural/urban etc.  

 Factori de ordin economic – referitori la nivelul economic specific unor anumite regiuni sau 
la nivelul economic al familiei din care provine copilul. 

 
Prevenirea abandonului şcolar ar putea consta în: (http://copiisinguriacasa.ro/pentru-

parinti/educatia-scolara-a-copilului/combaterea-abandonului-scolar-sfaturi/) 
 evitarea supraîncărcării școlare 
 diversificarea activităților școlare 
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 organizarea activității extrașcolare menite să atragă elevii 
 aplicarea unui program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu risc de abandon 
 comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev 
 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor 
 sistemul de evaluare să fie unul individualizat, adaptat nivelului real al copilului 
 sistemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale 
 existența dotării materiale adecvată în școală 
 dezvoltarea unor programe de consiliere pentru părinți 
 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 
 
Cadrul didactic poate fi promotorul unor programe al căror scop este prevenirea şi combaterea 

abandonului şcolar. Este necesară elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a 
elevilor aflaţi în situaţia de a abandona şcoala.  

(https://www.academia.edu/12080914/PREVENIREA_%C8%98I_COMBATEREA_ABANDO
NULUI_%C8%98COLAR). 

Dar pentru punerea în aplicare a unor astfel de strategii e nevoie însă de o bună cunoaştere a 
particularităţii psihologice ale elevilor. Variaţiile mari de ritm intelectual şi stil de lucru, de 
rezistenţă la efortul de durată, de abilităţi comunicaţionale şi nevoi cognitive, existente în general 
între elevi, impun acţiuni deorganizare diferenţiată a procesului de predare-învăţare, pe grupe de 
elevi, în care să primeze însă sarcinile individuale de învăţare. Un alt aspect important al activităţii 
de înlăturare a abandonului şcolar îl reprezintă crearea unor situaţii speciale de succes pentru elevul 
cu dificultăţi şcolare, deoarece succesele şi recompensele dezvoltă iniţiativele elevului şi sporesc 
încrederea acestuia în propriile posibilităţi.  

(https://www.academia.edu/12080914/PREVENIREA_%C8%98I_COMBATEREA_ABANDO
NULUI_%C8%98COLAR). 
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Abandonul școlar timpuriu este cauzat, de obicei, de un proces cumulativ de dezangajare, bazat 

pe motive personale, sociale, economice, geografice, educaţionale sau familiale. Aceste motive pot 
fi externe sau interne în raport cu procesele și experienţele școlare și, de obicei, sunt foarte specifice 
individului. În cazul multora, nemulţumirea rezultă dintr-o varietate de motive, cum ar fi hărţuirea, 
rezultatele școlare slabe, relaţiile nesatisfăcătoare cu profesorii, lipsa motivaţiei sau apartenenţa la 
„grupuri nepotrivite”, iar, în alte cazuri, tinerii abandonează școala pentru că se confruntă cu 
probleme personale sau de familie, cum ar fi consumul de substanţe sau lipsa unui adăpost. Cu toate 
acestea, o parte semnificativă a problemei poate fi atribuită lipsei de susţinere și de consiliere, 
dezinteresului faţă de educaţie și programele școlare de nivel secundar, care, adesea, nu oferă 
suficiente opţiuni de cursuri variate, pedagogii alternative, oportunităţi de învăţare experimentale 
sau empirice ori flexibilitate suficientă. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare.  

Un copil care resimte un disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un 
moment dat, tendința de a abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate 
este un stresor semnificativ ce poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al 
copilului, determinându-l în mod indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
 are imagine de sine scăzută; 
 este izolat față de colegi; 
 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
 are o lipsă reală a unui suport școlar; 
 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a 

lipsei unui control parental; 
 cerințe educaționale speciale; 
 stare de sănătate precară; 
 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de 

vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
 provine din medii sociale sărace; 
 nefrecventarea gradiniței; 
 lipsa unui model educațional din familie. 

Un sentiment de apartenenţă și o relaţie de învăţare între profesor și elev, bazată pe încredere și 
respect reciproc, sunt extrem de importante pentru tineri. În plus, oportunităţile pentru personalul 
care lucrează cu grupuri-ţintă de a face schimb de experienţe, de practici și de competenţe poate fi o 
modalitate de răspândire a învăţării și a practicilor eficiente.  

Dacă nu există o cultură solidă a educaţiei în cadrul unei comunităţi, pot fi necesare măsuri de 
implicare a părinţilor, de sensibilizare a acestora cu privire la importanţa educaţiei, precum și de 
asigurare a oportunităţilor educaţionale care să le permită să își îmbunătăţească propriile 
competenţe.  

Activităţile extracurriculare pot ajuta elevii să recupereze și să își reînnoiască interesul faţă de 
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învăţare, dar și să își reclădească o relaţie pozitivă cu școala și cu personalul acesteia, asigurând 
îndeplinirea activităţilor care pot stimula stima de sine și reduce frustrarea.  

Măsurile de reintegrare oferă tinerilor care au renunţat la educaţia principală o a doua șansă 
pentru a învăţa sau a obţine o calificare sau o oportunitate alternativă de învăţare. Acestea variază în 
intensitatea sprijinului oferit participanţilor, în funcţie de nevoile grupului-ţintă specific; unii tineri 
au nevoie de consiliere și sprijin practic în abordarea problemelor, cum ar fi lipsa unui adăpost sau 
consumul de substanţe, înainte ca aceștia să demareze procesul de reintegrare într-un cadru 
educaţional, iar alţii sunt motivaţi să revină la educaţie și au nevoie numai de o a două șansă pentru 
a-și relua studiile. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”.             
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes.  

Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 
 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 

pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin 
necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi 
învăţării, cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i 
repere pe care să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de 
raportare la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
 control parental direct și activ în viața copiilor; 
 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.  

Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 
 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 

probleme; 
 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
 exigențele școlare să fie rezonabile; 
 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 

copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
 să existe o dotare materială adecvată în școală; 
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 programe de consiliere pentru părinți; 
 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 
Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 

pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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CAUZELE ȘI POSIBILITĂȚILE DE PREVENIRE                                         
ALE ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Educatoare: DROZD NĂSTACA 
Liceul Tehnologic Ruscova 

Grădinița cu P. N. Ruscova, Maramureș 
 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată 
care are nevoie de acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o 
prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie: politicieni, factori de decizie, părinţi, 
profesori şi elevi. 

Raportul explorează cauzele abandonului prematur, concentrându-se pe trecerea de la gimnaziu 
la liceu, în oraşele mici sau la periferia oraşelor mari. Aceste cauze sunt plasate în general la trei 
nivele diferite: cel al elevului şi al familiei sale, al comunităţii de provenienţă şi al şcolii. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
• Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

• Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

• Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

• Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

• Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor 
modele comune din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se 
întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de 
ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

• Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

• Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

• Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 
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ales în comunităţile rurale. 
• Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 

individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

• Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 
cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

• Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de 
integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu 
colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele 
didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în 
permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia 
autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie.  

Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 
     -asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 

pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare);  

    -asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
    -crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 

cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze;  

    -schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului;  

    -atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia;  
    -control parental direct și activ în viața copiilor;  
    -limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia;  
    -control asupra activităţii copiilor în timpul liber;  
    -acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare;  
    -prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.  
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Prevenirea abandonului școlar  - o provocare! 

 
 

Prof. înv. primar DUCA ALINA 
Colegiul  Naţional “Preparandia - Dimitrie Ţichindeal” Arad 

 
 
Prevenirea abandonului școlar timpuriu reprezintă o provocare comună pentru toate sistemele 

educaționale europene. Termenul de abandon se referă la cei care nu termină școala de bază și care 
nu primesc un certificat de absolvire și la tinerii care abandonează sistemul de învățământ după 
școala de bază.  

 
Profesorii au nevoie de  multe aptitudini și competențe, de asemenea, şi de o motivație puternică 

în înțelegerea și abordarea elevilor expuși riscului abandonului școlar timpuriu. Ei trebuie să fie 
capabili să identifice apariția factorilor de risc care duc la părăsirea timpurie a școlii și să aplice 
măsurile necesare pentru a rezolva problema.   

 
Cadrele didactice ar trebui să ofere ajutor mult mai devreme decât atunci când o persoană tânără 

este în pericol să renunțe la școală sau la sistemul educațional. Renunțarea la școală este un 
fenomen foarte complex. Prevenirea timpurie a abandonului școlar  presupune colaborarea a mai 
multor sectoare.  

 
Iată câteva sugestii pentru a ajuta la prevenirea abandonului școlar: 
 
Școlile și comunitățile înconjurătoare trebuie să asigure o prioritate pentru elaboarea de 

programe educaționale alternative și de abandon școlar.  
 
Știm cu toții că majoritatea profesorilor, directorii şcolilor nu pot sprijini în totalitate un copil 

aflat în pragul abandonului, dar o comunitate care se unește în jurul unei cauze poate face diferența.  
 
Școlile trebuie să implementeze o abordare mai proactivă în abordarea absențelor școlare.  
 
Dacă întârzierea cronică este o problemă, poate că există o problemă la domiciliu.  Problema 

poate fi şi minoră, cum ar fi, spre exemplu, părinții ocupați sau un singur părinte..  
 
Ajungerea la copii atunci când sunt tineri pentru a-i ajuta să răspundă provocărilor 

comportamentale le oferă o șansă mai bună de a face corecții. Aceasta înseamnă că școala trebuie să 
comunice mai mult cu părinții copilului.  

 
În calitate de profesor  am  încercat  să împiedic abandonul școlar prin îmbunătățirea stimei de 

sine a tinerilor, oferindu-le feedback pozitiv, fiind interesată de bunăstarea lor, discutând sentimente 
cu ei și ajutându-i să reușească. Motivarea tinerilor și discutarea despre importanța școlarizării sunt, 
de asemenea, foarte mult parte din prevenirea abandonului școlar.   

 
Deși avem o mare parte a provocărilor societăţii, educația continuă să fie considerată o prioritate 

mai mică pentru majoritatea oamenilor. Cu toate acestea, dacă vrem în ceea ce privește reforma 
educației să reducem dramatic numărul adolescenților care abandonează școala, trebuie să fim cât 
mai deschisi cu privire la instrumentele, soluțiile și serviciile pe care le oferim profesorilor și 
tinerilor noștri. Poate cel mai important, trebuie să fim cât mai activi și să producem programe și 
servicii pe care adolescenții cu risc le pot vedea și utiliza cu ușurință.  
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ABANDONUL ŞCOLAR-CAUZE 

 
 

DULCU IONELA LAVINIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȚICLENI 

 
 
Abandonul şcolar este ultima fază a insuccesului şcolar, acestui termen nefiindu-i necesară o 

definiţie complexă. Insuccesul şcolar se defineşte prin rămânerea în urmă la învăţătură a unor elevi, 
care nu reuşesc să obţină un randament şcolar la nivelul cerinţelor programelor şi care nu vor reuşi 
să se adapteze la mediul socio-profesional, la nivelul cerinţelor acestuia. 

 
Cauzele generale ale abandonului şcolar sunt de trei tipuri: 
1. cauze psihoindividuale (anatomo-fiziologice şi psihice) – rar întâlnite în şcoala noastră; 
2. cauze pedagogice (relaţia profesor – elev, relaţiile dintre elevi, ritmul muncii şcolare, 

atitudinea elevilor faţă de învăţătură şi muncă, lipsa de motivaţie a învăţăturii, orientarea 
şcolară şi profesională defectuoasă, atmosfera nefavorabilă din şcoală şi societate faţă de 
învăţătură şi faţă de muncă etc.); 

3. cauze socio-familiale (climatul cultural-educativ, familii dezorganizate, dezinteresul 
părinţilor, conflicte familiale, atitudinea familiei faţă de şcoală, comportamentul prea liberal 
al părinţilor, cerinţe ce depăşesc posibilităţile elevului). 

 
Referindu-ne   la   cauzele   pedagogice,   în   situaţia   şcolii   noastre,   le   putem elimina pe 

cele care se referă la competenţa cadrelor didactice şi la atmosfera din şcoală, care este favorabilă 
procesului de învăţământ şi dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, în concordanţă cu 
nevoile şi cu posibilităţile fiecăruia. Atitudinea negativă a unor elevi faţă de învăţătură şi muncă 
este urmare a lipsei motivaţiei, aceasta fiind cauzată de problemele familiei care nu întrezăresc o 
rezolvare (lipsa unui loc de muncă, implicit a banilor, conflictele generate de aceasta, atitudinea 
familiei faţă de şcoală etc.). 

Motivaţia învăţării lipseşte şi în cazul elevilor cu părinţi care au absolvit cel puţin liceul, dar nu 
reuşesc să se angajeze. Pentru aceste familii supravieţuirea este posibilă numai prin activităţi ce 
presupun muncă fizică grea, efectuată de către toţi membrii familiei. Alocaţia oferită de stat, 
condiţionată de frecventarea şcolii, este o glumă proastă, având în vedere că pot câştiga mai mulţi 
bani dacă trimit copilul la muncă. 

Un alt caz, probabil frecvent şi în şcoala noastră, este acela în care veniturile familiei sunt 
substanţial. Şi aici găsesc o vină sistemului nostru, care nu reuşeşte să impună respectarea valorilor 
morale. 

Pentru a oferi soluţii în ceea ce priveşte abandonul şcolar, trebuie să-l recunoaştem  din timp şi 
să încercăm să-l combatem.  

În prima fază elevul apare nemulţumit de şcoală, pentru că apar primele goluri în cunoştinţe şi 
complexul de inferioritate faţă de colegi. A doua fază se caracterizează prin apariţia unor lipsuri 
grave în cunoştinţe şi incapacitatea de a rezolva independent sarcinile şcolare. Faza a treia este 
caracterizată de corigenţe, iar profesorii încearcă unele măsuri, uneori fără să cunoască adevăratele 
cauze. Elevul manifestă rezistenţă sau revoltă, face dezordine în clasă ori devine închis şi neliniştit. 
Ultima fază este aceea în care rămâne repetent, unii fiind greu de recuperat, deoarece fug de la 
şcoală, vagabondează, apoi abandonează şcoala. 

Soluţii nu se pot oferi, dată fiind complexitatea cauzelor ce determină abandonul şcolar, dar se 
pot încerca anumite metode: convorbiri individuale şi colective, întâlniri ale diriginţilor şi ale 
profesorilor cu părinţii (vizita la domiciliu nu mai este de ceva vreme ,,recomandată”…), discuţii 
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ale elevilor cu cel vizat, şedinţe cu psihologul sau consilierul şcolar (desigur, dacă reuşim să găsim 
unul sau dacă reuşim să convingem copilul să stea de vorbă cu el!). 

 
În ceea ce priveşte reducerea abandonului în şcoala noastră, optimismul nu este cea mai bună 

atitudine şi nici îngrijorarea. Să nu uităm că suntem cadre didactice, avem o anumită demnitate, iar 
rolul nostru de a forma oameni nu este acceptat de toţi semenii noştri; uneori, nu ne putem lupta cu 
morile de vânt, precum Don Quijote. 
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Dreptul la educație 

 
 

Prof. Dull Zsuzsa 
 
 
 
Abandonul școlar este o consecință a procesului de îndepărtare a unui elev de școală ca în cele 

din urmă acesta să o părăsească pentru o perioadă de timp sau definitiv.  
Această situație este din ce în ce mai alarmantă, pentru că potrivit celor mai recente rapoarte ale 

Uniunii Europene, România ocupă un loc fruntaș la abandonul școlar în ciuda măsurilor și 
finanțărilor pentru proiecte dedicate acestei probleme.  

Cauzele sunt dintre cele mai variate: lipsa aspiraților și a expectanțelor în raport cu activitatea 
școlară, un nivel scăzut de motivare pentru învățare, absența deprinderilor de muncă sistematică a 
elevului, nivelul socio-economic precar al familiei, lipsa de adecvare a ofertei școlare la nevoile și 
interesele elevilor, etc.  

Eșecul școlar este rezultatul unor condiționări multiple care țin de elev, familie, școală sau 
comunitate.  

În urma analizării statisticilor se poate observa că abandonul școlar este prezent, din păcate, la 
toate ciclurile de învățământ. Astfel, cu cât un elev ajunge să abandoneze școala mai devreme, cu 
atât situația este mai alarmantă deoarece părăsirea școlii fără o calificare antrenează costuri mai 
mari pentru societate pe viitor. 

La ciclul gimnazial una din cauzele pentru care elevii părăsesc școala este aceea de a-și ajuta 
părinții în gospădărie. De regulă, aceștia provin din familii numeroase, în care părinții nu pun preț 
pe educație, fiind și ei la rândul lor fără prea multă carte.  

Copiii ajunși în perioada preadolescenței pot fi un ajutor pentru ei, fie sunt trimiși la muncă 
pentru a aduce banii în casa, fie au grijă de frații lor mai mici cât timp părinții lor lucrează cu ziua. 
Așa e cazul unei eleve din clasa a VII-a  care a abandonat școala pentru a avea grijă de frații ei mai 
mici. În fiecare zi îl  aduce pe unul din frații săi la școală și îl ia la prânz, face de mâncare și 
curățenie în casă și are grijă de frații care nu merg încă la grădiniță.  

La început absenta doar în anumite zile, însă pentru că rezultatele ei școlare erau mediocre și 
ajunsese să aibă un limbaj și un comportament violent i s-a pus în vedere mutarea disciplinară la o 
altă școală.  

Familia a preferat să nu o mai trimită la școală, fiind mai utilă acasă. În anul următor școlar, în 
urma demersurilor susținute ale instituției de învățământ și ale asistenței sociale eleva a fost lăsată 
să vină la școală abia din luna martie, dar a continuat să lipsească, fie la anumite ore cât trebuia să-l 
ducă pe fratele ei mai mic acasă, fie o zi întreagă.  

Cum era de așteptat a rămas din nou repetentă, din cauza lacunelor și numărului de absențe prea 
mare. În urma discuțiilor avute cu părinții și cu eleva s-a încercat conștientizarea importanței 
finalizării școlii și calificarea într-o meserie care să poate să-i ofere posibilitatea angajării în viitor.  

Cu alte cuvinte, abandonul școlar este un fenomen cronicizat care trebuie privit cu toate 
responsabilitatea. Este nevoie de asumarea și dezvoltarea unor măsuri, atât din partea școlii, dar și 
din partea unor sisteme conexe, încât copiii care sunt înregistrați că abandonează școala să aibă o 
șansă la educație. 

 
Bibliografie:  
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ABANDONUL ȘCOLAR 

CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 
 
 
 

Prof. DUMITRAȘ VALER FLORIN 
LICEUL TEORETIC „GEORGE POP DE BĂSEȘTI” ULMENI 

 

Abandonul școlar reprezintă fenomenul în care elevul nu mai asistă la ore și numai face parte 

din colectivul clasei în care fusese înscris, drept urmare rămâne pe din afara sistemului educativ  

fără a primi statutul de „școlarizat”. 

Abandonul se manifestă în special în țările subdezvoltate, însă și în România putem observa că 

acest  fenomen ia amploare.  Acest fenomen este des întâlnit în țara noastră , fiind temporal sau 

definitiv. 

Putem observa mai multe cauze întâlnite în cotidianul școlar al țării, precum: probleme de 

conduită, de învățare, tulburări emoționale, lipsa de motivație și/sau de interes, o viață socială destul 

de activă după activitățile școlare, repetenția este un factor particular care a luat proporții mari cu 

trecerea generațiilor.  

Alte probleme care cauzează frecventarea orelor de curs sunt cele extrașcolare: probleme 

economice ale nucleului familial, elevul se vede în necesitatea de a munci și de a abandona școala. 

Fenomenul acesta școlar are un impact destul de mare, punându-i pe elevi într-o stare de 

nebuloasă, de incertitudine. Abandonul școlar se poate stopa prin semnalarea unor indici care l-ar 

putea opri: absenteismul, comportamentul deviat etc. 

Câteva modalități de prevenire a abandonului școlar ar putea consta în diverse programe 

educative flexibile, în care să se includă modele și procese școlare nonconvenționale care caută să 

mărească oportunitățile de acces la toate nivelele de învățământ.   
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METODE DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

PROF. DUMITRESCU LILIANA-MIHAELA 
COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR ARGHEZI, TG. CĂRBUNEȘTI, GORJ 
 
 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a erei noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Această temă este o temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu 
consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a absolvirii 
unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru a fi 
prevenit,  şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

Cercetarile din domeniul educational au relevat faptul ca mediul socio-cultural de provenienta al 
elevilor este una din cele mai importante variabile in reusita sau esecul scolar si profesional al 
elevului. Este foarte importanta atitudinea familiei in raport cu scoala. 

Dezorganizarea vietii de familie, consecinta a divortului, climatul familial conflictual si imoral, 
excesiv de permisiv, divergenta metodelor educative, si lisa de autoritate a parintilor, atitudinea 
rece, indiferenta sau dimpotriva, tiranica a acestora conduc tot spre abandonul scolar. 

Factorii de natura sociala si economica cum ar fi criza economica actuala, politica, sociala si 
morala, prabusirea sistemului de protectie sociala conduc la dezorientarea elevilor, indepartarea lor 
de mediul educational si in final abandon scolar. 

Insubordonarea fata de normele si regulile scolare, chiulul, absenteismul, repetentia, motivatiile 
si interesele slabe in raport cu scoala, greselile profesorilor sunt si ele o cauza in aparitia acestui 
fenomen. Anturajul de proasta calitate, debusoleaza elevii cu un psihic labil, dorinta de a scapa de 
sub tutela parintilor, dorinta de a obtine bunuri (obiecte, haine, mancare) prin cai ocolite pot fi alte 
cauze ale abandonului scolar. 

 
Metode de prevenire a abandonului școlar: 
 
Parteneriatul şcoală - familie - comunitate locală bazat pe colaborare, implicare, sprijin, 

sponsorizare etc.;  
Echipe comunitare pentru a interveni eficient în reintegrarea şcolară a copiilor; 
Activităţi extra şcolare (excursii, spectacole, vizite la muzee, concursuri tematice, tabere de 

vacanţă etc.);  
Responsabilizarea la nivelul clasei;  
Valorizarea elevilor aflaţi în dificultate prin diferite activităţi extracurriculare; 
 “ Şcoala părinţilor ” pentru a schimba mentalitatea părin ţilor care consideră că munca este 

bună pentru copii la orice vârstă; 
 Derularea formelor de recuperare şcolară (elevi, adolescenţi, tineri, adulţi), prin forme 

alternative, gen “ A doua şansă “;  
Activităţi de consiliere;  
Organizarea de întâlniri între elevi, absolvenţi, părin ţi, cadre didactice, cu prezentarea de 

modele de reuşită în profesie;  
Consilierea elevilor şi a p ărinţilor în vederea acces ării fondurilor şi alocaţiilor legale (burse, 

alocaţii, rechizite, bani pentru calculator), în vederea obţinerii actelor de identitate; 
Stimularea copiilor cu rezultate bune la învăţătură; 
 Implicarea mediatorului/consilierului şcolar. 
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Modalități de prevenire a abandonului școlar 

 

Profesor Dumitru Constantin,                                                           
Colegiul Tehnic de Chimie Alimentară, Suceava 

 
 
Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 

cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii 
educativ– informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic 
oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru 
stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen. 

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai 
provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 

Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 
anumit nivel de învăţământ. La nivelul sistemului românesc de învăţământ, elevii sunt declaraţi în 
abandon şcolar şi scoşi din evidenţele şcolare după trei ani de la renunţarea la frecventarea studiilor, 
perioadă în care elevul are timp să-şi reia şi continua studiile. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării  factorilor de risc 
şi de întărire a factorilor de protecţie. 

Pentru a putea analiza corect fenomenul abandonului șolar ar trebui, mai întâi de toate, să 
analizăm factorii cauzali care duc la declanșarea acestuia. Există un cumul de factori și anume: 
factorii individuali, mediul familial, mediul şcolar, factori de ordin psihologic, contextul social, 
factori de ordin socio-cultural sau religios, factori de ordin economic, factori de ordin pedagogic. 

Cunoscând factorii cauzali ai abandonului școlar ne putem pune întrebarea: Care sunt 
modalitățile de diminuare a abandonului școlar? Se pot enumera câteva modalități pentru prevenirea 
și reducerea abandonului școlar: 

 asigurarea accesului la educaţia de bază pentru toţi copiii, tinerii şi adulţii, prin programe 
actualizate şi adaptate grupurilor ţintă, printr-o politică coerentă şi prin mijloace adecvate; 
cuprinderea integrală a preşcolarului în invăţămantul preşcolar - inclusiv cei aparţinând etniei 
rrome. 

 formarea tinerilor în spiritul educaţiei permanente, prin diversificarea şi extinderea ofertei de 
educaţie printr-un parteneriat susţinut cu principalii actori ai proceselor educaţionale: instituţii 
publice, societatea civilă, parteneri sociali; 

 asigurarea calităţii serviciilor de sprijin educaţional personalizat pentru copiii cu CES, 
orientare şcolară şi consiliere profesională; formarea cadrelor didactice pentru asigurarea unui bun 
parteneriat în vederea intervenţiei în echipă și responsabilizarea părinților prin implicarea în 
activitățile școlare astfel încât dezinteresul unor părinți să fie diminuat; 

  analiza situaţiilor de risc de părăsire timpurie a şcolii în cazul absolvenţilor clasei a VIII-a 
neînscrişi în învăţământul liceal sau profesional şi adoptarea de soluţii individuale pentru integrarea 
şcolară a acestor tineri; 

 desfăşurarea unor ore informative pentru părinţi, pe diverse tematici, cum ar fi: Educația 
este șansa ta!, „Consecinţele abandonului şcolar”; 
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 asigurarea accesului la educaţie a copiilor proveniţi din familii dezavantajate social prin 
programe alternative de tip semiinternat pentru a mări durata zilnică a contactului copilului la un 
mediu activ; 

 pentru copiii proveniţi din familii dezorganizate  organizarea de  şedinţe de consiliere 
individuale/în grup cu accent pe câştigarea încrederii în sine, formarea stimei de sine pozitive, 
formarea propriei identităţi, cultivarea interesului pentru şcoală; 

 crearea în cadrul instituțiilor de învățământ a programelor de tip “ școala după școală” de 
care sa poata beneficia elevii ai caror părinți nu acordă atenția necesară timpului alocat pentru 
efectuarea temelor și petrecerea timpului liber cu copiii; 

 continuarea programului Şansa a doua prin educaţie, în scopul reducerii marginalizarii celor 
cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani care au abandonat școala. 

Sunt doar câteva exemple care pot influenţa scăderea ratei abandonului şcolar. Pe lângă acestea 
este importantă şi infrastructura şcolară, cadrele didactice, atitudinea familiei şi a societăţi faţă de 
„carte” din care provine copilul. 

Fiecare caz de abandon şcolar are o „istorie” proprie care presupune o analiză complexă, o 
interpretare psihogenetică, dinamică şi funcţională a situaţiei particulare a fiecărui subiect aflat în 
această situaţie. 

Cadrele didactice au un rol important în motivarea elevilor pentru a-şi finaliza studiile 
obligatorii şi pentru a face şcoala mai atractivă. În acest sens este necesar elaborarea unor strategii 
de tratare diferenţiată şi individualizată a elevilor aflaţi în situaţia de a abandona şcoala. Dar pentru 
punerea în aplicare a unor astfel de strategii e nevoie de o bună cunoaştere a particularităţii 
psihologice ale elevilor, pentru a putea fi identificate acele dimensiuni psihologice care permit 
realizarea unor dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăţi şcolare. 

În concluzie, putem afirma că pentru reducerea abandonului şcolar este necesară o colaborare 
strânsă între familia elevului şi şcoală. Părinţii şi cadrele didactice au impactul cel mai mare asupra 
copiilor.   
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FAMILIA CA MEDIU SOCIO-AFECTIV  
ȘI  SUPORT AL EDUCĂRII COPILULUI 

 
 

PROF. DUMITRU LIDIA SIMONA 
GRĂD. ”MIHAI EMINESCU”- TG-JIU 

 
 

Pentru a avea copiii pe care ni-i dorim, trebuie să fim părinţii de care aceştia au nevoie! 
 
Familia  reprezintă nucleul de bază al societăţii, iar pentru copil este  primul mediu social, 

cultural cu care acesta intră în contact precum şi cea dintâi şcoală în care copiii învaţă cum să se 
comporte în viaţă şi în societate. 

De modul în care familia influenţează  dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă depinde 
comportamentul socio-relaţional al viitorului adult. Părinţii au obligaţia  să mediteze asupra 
responsabilităţii lor în formarea personalităţii copilului. 

În procesul educativ, părinţii trebuie să ţină seamă de particularităţile de vârstă şi individuale ale 
copilului. Procesul de dezvoltare al copilului nu trebuie înţeles ca o creştere cantitativă, ci ca o 
transformare calitativă  ce se realizează pe măsură ce organismul creşte. 

Toţi membrii familiei, dar mai ales mama şi tata reprezintă un exemplu. Copilul, în prima fază,  
imită ceea ce vede la adulţi. J.Lock spunea “nu trebuie să faceţi în faţa copilului  ceea ce nu vreţi să 
imite” în consecinţă  adulţii ar trebui să manifeste un mai mare interes  în ceea ce fac atunci când în 
preajma lor sunt copii.  

Ca mediu social, familia ajută copilul să relaţioneze cu cei din jur,  să comunice – să-şi exprime 
propriile idei, sentimente, acţiuni,  familia  oferă  un cadru propice învăţării –învăţarea de orice 
natură  psihomotrică, lingvistică, afectivă. În familie copilul primeşte primele “lecţii”  despre ce 
este bine sau nu, ce trebuie să spună în anumite situaţii – să spună  “mulţumesc” dacă a primit ceva,  
“sărut-mâna” când  întâlneşte o persoană mai învârstă ori intră  sau iese dintr-o încăpere în care se 
află cineva etc. 

Când copilul intră în grădiniţă, în jurul vârstei de 3-4 ani are formate anumite deprinderi, 
acestea  urmând a se îmbunătăţi şi a-şi forma altele noi. 

Ca mediu afectiv  familia reprezintă  mediul în care  apar primele afinităţi, faţă de mamă sau 
tată, fraţi, bunici. Copilul are nevoie instinctivă de afecţiune. Uneori părinţii recurg la un anumit 
“şantaj sentimental” pentru a obţine ceea ce-şi doresc de la copilul lor... 

Între factorii educaţionali,  familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial 
deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe din familie unde se formează „ceea ce este 
mai valoros pe lume-omul de caracter", după cum afirma Loisel. Una din trăsăturile specifice 
educaţiei în familie este afectivitatea sporită. Orice educator trebuie să imprime activităţii sale 
educaţionale şi o tentă afectivă, dar, când este vorba de părinţi, aceasta este mult mai pronunţată, 
chiar şi atunci când, din prudenţă aceştia nu o afişează: copilul o simte, iar aceasta îi conferă un 
sentiment de securitate. 

Familia este pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale şi se descoperă 
pe sine, este instituţia cea mai stabilă, responsabilă de păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor culturale. 

Vârsta preşcolară este, fără îndoială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei mici, 
educaţia preşcolară capătă caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire şi educaţie, formează 
temelia întregii vieţi de mai târziu. 

Asigurarea unui parteneriat real între aceştia, implicarea tuturor în realizarea unei unităţi de 
cerinţe va duce implicit la o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la 
soluţionarea problemelor care apar. 

695



Pregătirea pentru școală a reprezentat întotdeauna o problemă, părinţii fiind preocupaţi de a lua 
decizia potrivită: să meargă sau să nu meargă copilul la grădiniţă/ școală? Conform legii copilul 
poate merge la grădiniţă după împlinirea vârstei de 3 ani, chiar dacă este pregătit sau nu. Însă este 
obligat prin aceeași  lege să frecventeze grupa mare înainte de înscrierea la școală în clasa 
pregătitoare. 

Grădiniţa/școala  oferă copiilor preşcolari condiţiile necesare unei dezvoltări normale, 
permiţând fiecăruia să-şi urmeze drumul său personal de creştere şi dezvoltare. Totodată oferă 
suport pentru valorificarea potenţialului psihic şi fizic al fiecărui copil, pentru interacţiunea cu 
mediul, favorizează descoperirea de fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de 
sine pozitivă. În perioada preşcolară, copilul trăieşte o amplificare şi diversificare a stărilor afective, 
dar i se conturează şi posibilitatea de evaluare interioară comparativă a lor. El experimentează 
emoţii din ce în ce mai complexe şi mai nuanţate. 

Familiile trebuie să fie implicate în îmbunătăţirea învăţării dacă vrem ca aceşti copii să devină 
persoane instruite. Sunt oameni care ştiu că visurile lor frumoase privitoare la viitorul copiilor nu se 
înfăptuiesc de la sine. Printre aceştia se numără părinţii care ţin o strânsă legătură cu grădiniţa şi 
şcoala. Ei se stăduiesc ca - sub îndrumarea cadrelor didactice - să facă din mediul familial unul 
prielnic unei dezvoltări sănătoase a copilului, totodată primind sfaturi preţioase privitoare la felul în 
care trebuie să se rezolve problemele educative specifice vieţii de familie. 

Părinţii joacă un rol dominant în influenţarea încrederii şi motivaţiei copilului de a deveni un 
individ de succes. Ar trebui să-i încurajeze să-şi elaboreze toate temele, precum şi să-i introducă în 
programe de îmbunătăţire a activităţilor lor, dar şi în cele de tip extraşcolar, în care îşi pot valorifica 
talentul. 

Prin aceasta familia devine suportul  și susținătorul copilului în ceea ce privește instruirea și 
educarea copilului în școală. Părinții au obligația legală și morală de a-și trimite copii la școală, de 
a-i sprijini, îndruma și supraveghea tocmai  în acest demers al continuării instruirii indiferent de 
nivelul de pregătire al părinților . Totodată   atenta  supraveghere  are drept scop tocmai  
preîntâmpinarea abandonului școlar și îndrumarea spre cunoaștere și dezvoltare care duc totdeauna 
la progres atât material cât și intelectual și social.  

Familiei îi revine deci sarcina principală în supravegherea atentă a copilului/elevului  pentru  
preîntâmpinarea abandonului școlar  dar și susținerea  acestora  și canalizarea spre cunoaștere și 
instruire. 

O legătură strânsă între familie și școală  aduce un beneficiu net asupra instruirii copilului, o 
comunicare reală și permanentă copil/elev-părinte- școală asigură un drum deschis spre desăvârșirea 
educației  și formarea  individului pentru  viitor ca cetățean  responsabil al societății. 
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Abandonul scolar 

Cauze si modalitati de prevenire 
 
 

Prof. inv. primar Dumitru Luminita 
Scoala Gimn. ,,N. Titulescu‘’, Caracal 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri . 

        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

        factorii de natură educatională: in subordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

        anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
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        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 
reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

  
 
Bibliografie: 
 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
 

 
 

698



 
STUDIUL DE SPECIALITATE 

ABANDONUL ȘCOLAR -  
CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE LA ORELE DE CHIMIE 

 
 

Prof. Dumitru Silvia,  
Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului.  
Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru viitorul societăţii. Ea are în 

acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Ca orice instituţie şi 
şcoala prezintă o serie de dificultăţi, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. Abandonul şcolar are 
consecinţe negative atât asupra tânărului care abandonează cât şi asupra societăţii. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi în proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală, găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi  implicarea elevilor în activităţi extracurriculare și de consiliere. 

Eleviii nu mai sunt interesaţi aşa de mult de procesul de învăţare, au alte preocupări, iar materia 
e prea multă. Unii nu pot reţine tot şi apar dificultăţi de învăţare, ceea ce duce şi la abandon şcolar.  

Pe parcursul anilor s-a observat că unii elevi au tentința de a accepta lucrurile așa cum sunt, fără 
să evalueze importanța şirului logic al problemei. Sunt indiferenți la propriile răspunsuri. Această 
lipsă de logică nu provine din lipsa de inteligență, ci mai degrabă este cauza unui sistem deficitar, în 
care logica nu este importantă. Învațarea inițială și treptată a chimiei de către copii și ulterior a 
abilităților matematice curente, în ansamblul lor, face parte din viața cotidiană. La modul general, se 
încearcă încurajarea elevilor pentru a tatona înțelegerea regulilor și a principiilor, stimulându-le 
dorința de a descoperi singuri.  

Deducem deci că rolul profesorului este acum mai important ca niciodată, influențând 
cunoștințele fiecărui elev în parte. Totuși, pe cât de important este, pe atât de mult concurează pe zi 
ce trece cu influențele negative din viața elevilor: televizor, internet, prieteni. Indiferent de cauză, 
dificultățile de învățare a chimiei sunt o tristă și frecventă realitate în școli.  

Copiii cu dificultăți de învățare a chimiei ajunși în clasa a VIII-a, de cele mai multe ori 
abandonează școala, „vegetând” 2-3 ani după care intră în producție ca muncitori necalificați. Cei 
mai norocoși dintre ei urmează câte o școală profesională. Ne punem întrebarea: „ Din ce cauză s-a 
ajuns la dificultăți de învățare a matematicii? ”. Unele răspunsuri ar putea fi: din cauza unor 
insuccese repetate, a unor experiențe trăite frustant la ora de matematică, a unui stres prelungit în 
fața eventualelor examinări; astfel de stări de anxietate se pot stabiliza la un nivel anxios constant și 
permanent. Studii inedite semnalizează un grad de anxietate mai mare la fete decât la băieți, la 
elevii mai mari decât la cei mici, la rezolvarea de exerciții și probleme decât la evaluarea din teoria 
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chimică. Este greu de afirmat cu certitudine, în ce măsură anxietatea matematică influențează 
dificultățile de învățare a matematicii. Semnificativ rămâne doar faptul că cele două fenomene se 
însoțesc frecvent și că o conduită chimică anxioasă afectează mult performanța chimică și 
„construiesc” încet, dar sigur, anxietatea chimică însoțită de comportamentul său caracteristic. Se 
observă, în prezent, tendința elevilor de a fi indiferenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Putem 
astfel considera că chimia este o materie acceptabilă pentru marea majoritate a elevilor, dar care 
prezintă dificultăți de învățare tocmai datorită neglijenței elevilor. Aceștia nu mai sunt atenți la ore 
și nu mai descoperă frumusețea chimiei. Pe scurt, noua generație de elevi nu mai prezintă interes 
pentru învățarea chimiei îndreptându-și atenția și curiozitatea spre alte domenii, mai ales 
extrașcolare, cum ar fi calculatorul și distracția. De aceea tragem un semnal de alarmă și afirmăm că 
trebuie luate măsuri urgente de prevenire a dificultăților de învățare a chimiei în școală. Această 
crudă realitate îngreunează activitatea profesorului de chimie, făcând-o în unele cazuri imposibil de 
realizat.  

Sugestii demne de urmat:  
 
1. Se recomandă ca, în fața întregii clase, profesorul să respecte următoarele reguli:  
- să secvenționeze clar și complet fiecare lecție de chimie; 
- să stimuleze participarea activă și munca independentă a elevilor în lecție; 
- să evite limbajului încărcat;  
- să prezinte clar structura problemelor predate, a sarcinilor de rezolvare și a    exigențelor 

esențiale în raport cu solicitările elevilor; 
- să folosească culorile și sublinierea pentru a atenționa și ajuta elevul în înțelegerea, aplicarea  

și generalizarea noțiunilor predate;  
- să practice în clasă demersul algoritmizat, pe pași mărunți, al fiecărei teme prezentate;        
- să diversifice metodele de prezentare a activităților de predare a diferitelor probleme și sarcini 

chimice;  
- atitudinea profesorului să fie flexibilă și să faciliteze înțelegerea și generalizarea din partea 

elevului, căci rigiditatea chimică în sine, supraîncărcată de cea a profesorului, este puternic 
anxiogenă; 

- să recurgă la probe de evaluare frecvente, curente, care evită acumularea greșelilor și înlătură 
teama de evaluare a elevilor. 

2. Se recomandă părinților stricta supraveghere a elevilor în special în fața calculatorului și 
interzicerea utilizării acestuia înaintea efectuării temelor, urmând ca apoi să fie restricționat timpul 
pentru fiecare zi și anume nu mai mult de 3 ore pe zi.  

3. Se recomandă înființarea unor cercuri de chimie care să cuprindă strict jocuri chimice și nu 
probleme de analiză, pentru a atrage elevii spre o chimie distractivă și pentru a forma și fixa 
priceperi și deprinderi. Acest lucru nu este însă ușor de realizat. E nevoie de resurse financiare, 
profesori dornici să țină un astfel de cerc de chimie o dată pe săptămână, răbdare multă, timp 
îndelungat și diferite recompense pentru elevi în funcție de nivelul la care se află și evoluția 
fiecăruia. 

 În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 
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Cauze şi efecte ale abandonului școlar 

 

Profesor Dumitru Viorica,                                                              
Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir’’, Suceava 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studiu început. 

Educaţia reprezintă, pentru orice societate, vectorul dezvoltării durabile. Dezvoltarea capitalului 
uman şi creşterea competitivităţii prin formare iniţială şi continuă, pentru o piaţă a muncii flexibilă 
şi globalizată, reprezintă obiectivele majore ale dezvoltarii fiecarei națiuni. 

Copilul reprezintă una dintre categoriile de populaţie puternic dezavantajate din societatea 
românească actuală, care a cumulat multe probleme şi riscuri grave pe termen mediu şi lung. Mai 
mulţi copii decât adulți trăiesc în condiţii precare material şi social. 

Părăsirea timpurie a şcolii este influenţată de factori educativi, de situaţii individuale şi de 
condiţii socio-economice. Este mai curând un proces decât un eveniment izolat. Este vorba de un 
proces care începe adesea în cursul educaţiei primare, cu primele eşecuri şcolare şi cu o distanţare 
crescândă faţă de şcoală. Tranziţiile între şcoli şi între diferite niveluri de educaţie sunt în special 
dificile pentru elevii ameninţaţi de riscul de părăsire timpurie a şcolii. 

Cauzele pentru care tinerii părăsesc timpuriu educaţia şi formarea sunt extrem de individuale și 
de multiple. Cu toate acestea, este posibilă identificarea anumitor caracteristici. Poate fi vorba fie de 
inadaptarea elevului la activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni- 
psihologici- și/sau externi -scocio-economici, socio-culturali- ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel:  
 îi lipsește motivația şcolară ceea ce duce la un număr mare de absențe nemotivate, de 

care de multe ori părintele nu știe; este incapabil să se adapteze la mediul şcolar; 
 are dificultăți de învățare și rezultate școlare slabe; 
 are imagine de sine scăzută și nu comunică cu grupul de colegi;  
 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a 

lipsei unui control parental; 
 manifestă comportamente deviante: agresivitate fizică și verbală, tendința de 

vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool; 
Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 

Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice: hrana zilnică, îmbrăcăminte, încălţăminte 
precum și a condiţiilor locative necesare studiului, a materialelor educaționale necesare; 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență, atitudine 
pozitivă a adulților din preajma copilului față de educația acestuia și sprijin necondiţionat; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de 
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raportare la mediul înconjurător al copilului; 
 control parental direct și activ în viața copiilor atât la școală cât și a activității 

acestora în timpul liber; precum și limitarea prestării unor activități lucrative în gospodărie  
Este necesar să înțelegem că școala nu este un teritoriu în care  copiii sunt trimiși de către părinţi 

la școală (timp în care nu mai au nicio grijă sau și mai trist, unii sunt bucuroși că au timp liber fără 
griji) pentru ca, după şase ceasuri, să-i ia acasă deştepţi şi cuminţi. Educaţia este un continuum şi 
presupune coerenţă acţională, o treabă de co-responsabilitate în care  părinţii, profesorii,  elevii, şi 
comunitatea au obligaţii şi drepturi.  

Efectele abandonului școlar sunt de natură complexă, conducând pe lângă pierderi din sistemul 
de cunoştinţe, la tentaţii de comportamente delicvente, conflicte cu părinţii şi chiar grupul de 
prieteni, insuccese repetate.  Pe termen  mediu și lung se vor resimți efecte precum: inadaptarea 
socio-profesională generată de insuficienta pregătire, sau nefinalizarea studiilor, cu repercusiuni 
asupra imaginii de sine şi implicit a stimei de sine, care într-un final pot fi generatoare de boli 
psihice, deci de randament social scăzut. Lacunara pregătire, şi insuficienta dezvoltare a abilităţilor 
poate modifica nivelul de aspiraţii, limitând o viitoare dezvoltare completă a tânărului şi mai târziu 
a adultului.  

O bună colaborare între şcoală şi familie este posibilă numai atunci când familia înţelege bine 
rolul şcolii, acela de a fi principalul izvor de cultură şi factor de civilizaţie, iar şcoala vede în familie 
un aliat, un colaborator sincer, direct interesat de întregul proces instructiv-educativ. 

Dascălii trebuie să găsească mijloace de a comunica şi evidenţia experienţele evolutive ale 
copiilor la şcoală, trebuie să pregătească un flux constant de informaţii de calitate îndreptate spre 
părinţi, astfel încât să-i determine să-şi reexamineze atitudinile faţă de rolul de părinte şi opiniile 
despre experienţele prin care trec copiii şi să abordeze mult mai preocupaţi întreaga experienţă 
şcolară. 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului școlar 

 

Profesor învățământ preșcolar,                                                           
Durdun Georgeta Magdalena 

 

Abandonul școlar constă în încetarea frecventării școlii, în părăsirea sistemului educativ înainte 
de a obține o calificare sau o pregătire profesională completă. Legal frecventarea obligatorie a școlii 
încetează la sfârșitul clasei a X- a. 

Școala este percepută drept principala instituție prin care societatea își perpetuează existența, iar 
educația este o funcție vitală a societății. Aceasta îi ajută pe tineri să cunoască trecutul și să 
înțeleagă prezentul, să conștientizeze și să își asume responsabilități pentru realizarea viitorului 
dorit.  

În plan social forme ale eșecului școlar pot fi: abandonul școlar, excluderea socială și 
profesională, analfabetismul. În multe situații abandonul școlar se asociază cu delincvența juvenilă, 
cu recurgerea la droguri, cu viața de familie dezorganizată. Fenomenul se înregistrează într-o 
proporție mai mare la sate și în comunitățile de rromi, unde copiii sunt folosiți ca sursă de venit sau 
văzuți ca indivizi cu responsabilități în gospodărie. 

Pentru reducerea numărului abandonului școlar ar fi bine să identificăm câteva cauze: 

 Școlile situate în zonele defavorizate caracterizate de izolare și sărăcie sunt 
principalele instituții în care elevii renunță în primii ani de studiu pentru a munci în propriile 
gospodării sau ca zilieri pentru a asigura un trai decent celorlalți membri ai familiei. Sărăcia 
localnicilor din zonele defavorizate limitează posibilitatea acestora de a oferi copiilor 
resursele financiare necesare educației. Lipsa interesului pentru școală se poate explica prin 
presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților și lipsa de cultură a 
comunității. 

Prevenirea abandonului școlar în asemenea situații poate fi realizat prin orientarea de 
fonduri spre școlile aflate în această situație, prin asigurarea transportului și a hranei pentru 
elevii care au domiciliul la distanțe mari de școală. 

 

 Cultura de origine a elevilor- prin cercetările efectuate s-a constatat faptul că mediul 
socio- cultural de proveniență al elevilor este un factor decisiv în reușita sau eșecul școlar și 
profesional. Este de mare importanță atitudinea familiei în raport cu școala și constituie un 
factor relevant în prevenirea abandonului școlar. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului școlar e necesar să fie cunoscute aptitudinile 
și nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educație indiferent de religia și etnia acestuia. 

Cei care nu frecventează sau abandonează școala sunt deseori discriminați. Îmbunătățirea 
accesului la educație are ca scop prevenirea și combaterea marginalizării și excluderii sociale prin 
îmbunătățirea ratei de participare la educație. 
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ABANDONUL ȘCOLAR, PRIORITATE PENTRU CADRELE DIDACTICE 

 
 

Prof. Ecobici Daniela Constanța 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți 
 
 
Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o 

continuă schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de 
reper. Omul își dorește să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate, fără prea mult efort. Tot 
mai des ne confruntăm cu această problemă a abandonului școlar deoarece, din păcate, unii copii 
sunt nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt fiind 
nevoit să plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care cresc 
alături de bunici, frați mai mari sau alte rude. 

În acest context social, școala are un rol fundamental în viața copilului pe care își pun amprenta 
frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții, problemele familiale etc. Copiii trebuie să simtă că 
există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați. De 
asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de potențialul și 
talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține. 

Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite în 
cadrul școlii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl copieze. 
Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare 
calitățile. Acești copii ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii, de exemplu sau pot avea 
anumite abilități tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot fi atenți 
la detalii sau pot fi foarte buni la sport, dans sau muzică. 

În primul rând, datoria noastră de dascăli este aceea de a descoperi preferințele, gusturile și 
dorințele lor, pentru ca mai apoi, să îi sfătuim și să îi ajutăm în dezvoltarea abilităților cu care 
Dumnezeu i-a înzestrat pentru ca, în timp, aceste abilități să se transforme în aptitudini și 
competențe. 

În demersul nostru, o să sesizăm probabil și puncte slabe cum ar fi: 
 climatul familial defavorabil care poate îi împiedică de multe ori să învețe sau să își 

îndeplinească cu succes sarcinile școlare; 
 situația financiară dificilă; 
 familii dezbinate; 
 familii care aparțin etniei rrome și care, după o anumită vârstă, nu le mai permit 

copiilor să vină la școală pentru că îi căsătoresc foarte devreme. 
 repetenția, care pentru unii înseamnă retragerea din viața școlară. 

După analiza punctelor tari și a celor slabe, se impune depistarea unor oportunități oferite de 
educație, care ar avantaja subiecții în mare măsură. Rolul educației este acela de a oferi societății 
oameni cu caractere frumoase și cu personalități bine conturate.  

Drept urmare, cadrul didactic are datoria morală de a cunoaște copiii, de a-i ajuta să se cunoască 
și să se autoevalueze, de a-i sprijini să devină ceea ce își doresc, conștienți fiind de ceea ce sunt în 
stare. Acești copii cu risc de abandon școlar pot fi implicați în diverse proiecte școlare, în activități 
extracurriculare organizate cu diferite ocazii. Le putem trasa sarcini pe care știm că ei le pot 
îndeplini datorită calităților lor și le oferim încrederea de care au nevoie.  

Astfel, încurajați fiind, vor putea să izbândească, uneori chiar să ne impresioneze și la final vor 
beneficia de laudele și recompensele noastre. În acest mod, puțin câte puțin, vor ajunge să aibă 
încredere în ei și să descopere calea spre o viață mai bună. 

Amenințările cu care ne-am putea confrunta în aceste cazuri și care ne-ar putea împiedica în a 
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duce la bun sfârșit acțiunea noastră de prevenire a abandonului ar fi: 
 intrarea într-un anturaj defavorabil dezvoltării frumoase prin intermediul educației. 

Pătrunderea în acest anturaj îi poate expune la consumul de droguri, stupefiante, alcool, tutun. 
Dar și în acest caz putem încerca, sprijiniți de poliție, psiholog, diverse asociații, să prevenim 
abandonul școlar. 

 marginalizare, atitudine de respingere manifestată de colegi; 
 încăpățânarea familiilor de a întrerupe procesul de educație al copilului din diverse 

motive; 
 o maladie care împiedică subiectul să își desfășoare activitatea în cadrul școlii. 

Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu numeroase 
obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru a le oferi 
șansa de a clădi un viitor mai bun. 

 
 
Bibliografie: 
 

 Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti. 
 Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009). 
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ASOCIAȚIA UMANITARĂ  
„CODRIN – OCROTIȚI COPIII CE VOR RĂMÂNE DOAR COPII” 

JUD. NEAMT 
 
 

EDIKID - SOFRON MONA CRISTINA 
 

 
Denumirea Proiectului: „ EDUKID:  program de educatie non-formala pentru combaterea , 

reducerea si prevenirea  discriminarilor, a rasismului, a xenofobiei si bullyngull-ui la elevii de la 
Scoala gimnaziala – structura Valeni” 

 
Proiectul s-a desfașurat conform planului inițial, fără abateri sau nerealizări de activitătți ba 

chiar, în plus, pentru un impact mai mare asupra beneficiarilor direcți, au fost realizate acțiuni 
suplimentare. 

De asemenea, menționăm că, în continarea proiectului, a fost depus spre finanțare un al doilea 
proiect ce are ca scop principal educația privind igiena corporală și personală a copiilor, educație 
medicală și sanitară privind sanatatea copiilor.  

 
Proiectul a început conform programului propus, la începutul lunii ianuarie 2019, din prima zi 

de școală a trimestrului și s-a derulat până în ultima zi de școală înainte de vacanța de Paște, cu 
pauză în vacanța școlară. 

Proiectul s-a desfășurat zilnic, prin rotirea claselor, începând cu orele 11 sau 12, în funcție de 
orarul elevilor, în sala de sport care a fost transformată, de-a lungul proiectului în „Sala cu tapetini”, 
unde, pe pereți au fost postate toate lucrările realizate de către copii: puzzle-uri, desene, afișe. De 
asemenea, aici au fost aduse, ca și contribuție suplimentară la proiect, foarte multe cărți, un 
televizor mare. Tot contribuție proprie suplimentară a fost și organizarea, în finalul proiectului, a 
unui concurs de stimulare a cititului, prin care,  elevii care vor citi într-o anumită perioadă, cele mai 
multe cărți din bibliotecă, vor primi un calculaotr, un laptop, o tabletă sau un telefon. Câștigătorii 
concursului vor fi declarați după vacanța de Paște. De asemenea, pe holul principal al școlii a fost 
lipit Senzory Path (2 trasee dus-întors), conform planului inițial.  

La orele de educație non-formală au participat elevii școlii Văleni care fecventează cursurile. 
Întrucât a existat diferențe între numărul propus inițial de circa 150 de elevi și numărul elevilor 
prezenți la cursuri (această școală fiind una cu un abandon crescut), am organizat ore de educație și 
la copii din grădinița din Valeni dar și la sediul Centrului Social Împreună (în perioda vacanței). 
Astfel, numărul de beneficiari direcți a depășit ușor numărul propus inițial, fără însă a afecta 
calitatea activităților. 

Activitățile desfășurate ăn timpul orelor de educație au fost: Story –telling, Puzzle individual și 
de grup, Lego individual si de grup, treasure hunting, teatru și play-roluri, desen și alte activități 
care au urmărit instruirea copiilor de a nu participa la acte de violență în școală și acasă, cum să se 
păzească de violența în familie sau de alte aspecte negative la care pot fi supuși, cum să prețuiască 
prietenia, cum să vadă valoarea adevărată a adulților și cadrelor didactice, să comunice, sa vadă 
diferența între bine și rău. În plus, existând o perioadă de epidemie de gripă, orele au fost 
completate cu ore de educație de prevenire și apărare la gripă sau alte boli cu transmisie virală: 
copii au primit și au fost instruitți cum să folosească măscuțele de microbi, săpun, igienizante, 
șervețele umede, etc. 

La ore au participat activ și cadrele din școală și, în mod special, mediatorul școlar Dumitrița 
Ursu care a avut rolul important de implicare în organizarea orelor, de a susține, alături de asociație, 
a orelor și de a amina copiii. Directorul școlii și profesorii au avut rolul de a asigura participarea 
copiilor.    

706



Proiectul a fost permanent prezent pe pagina de Facebook a asociației și a avut impact mare prin 
numărul de distribuiri și aprecieri. De asemenea, pliantul realizat în cadrul proiectului a fost 
diseminat local dar și ăn județ, fiind prezentat de către asociație cu ocazia altor evenimente pe care 
le-a desfășurat asociația, ca fiind un model de bune practici în educația copiilor din medii 
defavorizate. Finalul proiectului a fost marcat de o conferință de presă la care a participat presa și 
televiziunea locală Tele M, primarul orașului, echipa de comunicare din cadrul primăriei, Direcția 
de asistență socială, profesori. Copii au prezentat un montaj artistic realizat cu ajutorul profesorilor 
și învățătorilor. 

Colaborarea cu alți parteneri: încă de la începutul proiectului, Direcția de asistență socială a 
reacționat la inițiativa asociației și s-a implicat direct în activitățile proiectului cu scopul de a 
depista și prelua cazurile de copii cu situații dificile și pentru a îi aduce la Centrul de servicii de 
specialitate și asistență din Piatra Neamt. Astfel, DAS a derulat o acțiune în paralel, prin Serviciul 
de protecție a copilului și în colaborare cu școala Văleni și Școala Gimnazială 2. În urma acțiunilor 
comune, un număr inițial de 18 copii au fost preluați zilnic, după ore și adusi la centru pentru 
servicii specializate. În prezent acțiunea continuă, fiind in analiză și intocmire de dosare pentru alți 
14 copii.  

 
2. Realizarea activităţilor propuse: 
 
Ttoate activitățile au fost realizate conform planului propus.  
În plus, au fost realizate și alte acțiuni și activități în paralel, prin aport suplimentar din partea 

asociației, acțiuni descrise mai sus. 
 
3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: 
 

1. Constituirea echipei de proiect- realizat, rezultat: echipă formată din coordonator, 
manager financiar, personal din școală implicat – realizare 100% 

2. Susținerea de instruiri de educație nonformală – realizat in proporție de peste 100% 
(au fost propuse inițial 48 de ore dar au fost suplimentate cu ore pentru copiii din grădiniță și 
copii din centrul social)- realizare 125% 

3. Realizarea de materiale de instruire și echipamente educaționale- realizat 100% prin 
elaborarea tuturor materialelor educaționale propuse si suplimentate cu materiale de igienă 
și prevenție virală, cărți, rechizite, cadouri pentru copii. 

4. Realizarea de materiale promoționale -100%, constând în pliante  
5. Realizarea de conferințe – 100% 
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CALCULATORUL ȘI FOLOSIREA SOFTURILOR EDUCAȚIONALE 
LA CLASELE  I - IV 

 
 

Faliboga Elena 
 
 

 
A. APLICANT 
Prof. învăţământ primar : Faliboga Elena  
Şcoala Gimnazială ,, Ion Creangă ,, Suceava                   
B.   INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
 Titlul proiectului:  
CALCULATORUL  ŞI  FOLOSIREA  SOFTURILOR  EDUCAŢIONALE  LA CLASELE I-

IV 
C.   UNITATEA ÎN CARE SE DERULEAZĂ PROIECTUL  
       Şcoala   
D.  DIAGNOZA RELEVANTĂ PENTRU OBIECTIVELE PROIECTULUI / ANALIZA 

SWOT  
O variantă de atragere a elevilor către școală este  și  integrarea abilităţilor  TIC în procesul de  

predare, învăţare,  evaluare şi educaţie. Prin metodele  interactive  se iese din practica tradiţională la 
clasă a lecţiilor scurte, izolate şi centrate pe cadrul didactic.   

Activităţile de învăţare prin metode interactive vizează învăţarea  pe termen lung, 
interdisciplinar, centrată pe elev, motivantă, accesibilă, atractivă, de colaborare şi interesantă. 
Norme de utilizare corectă și eficientă a Internetului. Această abordare poate duce la prevenirea 
abandonului școlar. 

  
      ANALIZA SWOT  
Puncte forte 

 clasa dotată cu tablă interactivă  
 imprimantă, xeros, scaner, 
 softuri educaţionale în conformitate cu programa scolară  
 acces la Internet  
 abilităţi  TIC 
 posibilităţi de performanţă şcolară 

Puncte slabe 
 accesarea internetului în detrimentul lecturii; 
 accesarea  necontrolată  a unor site-uri, influenţa  nefastă a acestora  

Oportunităţi: 
 înţelegerea cu uşurinţă a conţinuturilor  din curriculum şi valorificarea acestora; 
 folosirea materialelor de sprijin , posibilităţi diverse  de evaluare; 
 tehnici adaptabile elevilor cu performanţe deosebite cât şi pentru cei cu nevoi 

speciale; 
 îndrumarea  permanentă în  selectarea informaţiilor  constructive şi vizarea 

pericolelor ce pot apare  prin folosirea unor site-uri  nocive. 
 Ameninţări: 

 folosirea calculatorului  mai mult decat e permis pentru vârsta pe care o are elevul 
 accesarea  unor  site-uri  ce transmit informaţii dăunătoare   
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E.    -   OBIECTIVE:  
Obiectiv general: 
Integrarea abilităţilor  TIC în procesul de  predare , învăţare,  evaluare şi educaţie- prin metode 

interactive.  
Obiective specifice:  

 folosirea metodelor interactive; 
 promovarea gândirii critice; 
 plasarea învăţării ca suport pentru instruirea individuală –coordonată esenţială în 

obţinerea performanţelor şcolare. 
colaborarea şi munca în echipă în realizarea unor proiecte ; 
 

F.  -  DESCRIEREA COLECTIVULUI DE ELEVI ( GRUPUL ŢINTĂ DIN PROIECT )  
Colectivul clasei  cu care voi derula proiectul timp de 2 ani. Majoritatea  elevilor au un potenţial 

de învăţare deosebit. Cu elevii care asimilează cunoştinţele într-un ritm mai lent voi lucra 
suplimentar  folosind  diverse metode interactive. 

 
 
G. -  RELEVANŢA   PROIECTULUI  ÎN  ACORD  CU  NEVOILE COLECTIVULUI  

Beneficiind de dotările menţionate am considerat că era lecţiilor  seci a încetat. Am observat 
că elevii învaţă cu plăcere atunci când le sunt explicate teoretic şi apoi vizual unele noţiuni. Am 
folosit  tabla interactivă şi softurile educaţionale  la abecedar, matematică, cunoaşterea 
mediului, educaţie plastică, ed. muzicală  etc.  

Au primit fise de lucru, teste de evaluare, au citit lite, cuvinte , am explicat prin imagini 
unele noţiuni (ex. chiciură, aurora boreală, steaua culorilor, fenomene ale naturii etc,) astfel 
înţelegând mai uşor. 
 
H. -  DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE  ÎN PROIECT ŞI A REZULTATELOR 

ANTICIPATE (vor avea în vedere obiectivul la care răspunde activitatea, resursele necesare, 
orizontul de timp )  

Activităţi propuse: 
1. Folosirea softurilor educaţionale la abecedar, matematică, cunoaşterea mediului  şi a 

metodelor interactive. 
2. Metode interactive: metoda predării-învăţării reciproce, mozaicul, cascada, metoda piramidei, 

învăţarea dramatizată, pânza de păianjen, brainstorming-ul, starbursting-ul, mozaicul, metoda 
pălăriilor gânditoare, metoda ciorchinelui, caruselul, proiectul, portofoliul. 

3. Evaluarea  orală, la tablă  prin citirea textelor proiectate, rezolvarea unor fişe de către elevi şi 
evaluarea scrisă  prin fişe de lucru individuale –teste. 

4.  Proiectul va fi realizat din clasa I  până în clasa  a IV a. 
5.  Colaborarea cu Organizaţia ,, Salvaţi copiii ,, în proiectul   sigur.info 
  
Proiectul Sigur.info are ca scop navigarea sigură pe Internet a copiilor şi familiei, dar şi 

conştientizarea părinţilor şi a tinerilor în legătură cu pericolele ce se regăsesc pe Internet. 
Site-ul Sigur.info vine în întâmpinarea părinţilor, educatorilor, învăţătorilor şi profesorilor cu  

sfaturi legate de siguranţa copiilor lor în mediul virtual şi răspunsuri la unele problemele cu care se 
pot confrunta la diferite vârste. 

Pentru tinerii utilizatori se regăsesc informaţii utile despre ce ar trebui să ştie când se 
aventurează în descoperirea Internet-ului, cum trebuie să reacţioneze în anumite circumstanţe, unde 
şi cui trebuie să se adreseze în momentele în care situaţiile îi depăşesc. Tot pe Sigur.info se regăsesc 
resurse informative şi site-uri mai sigure pentru navigarea pe Internet, atât internaţionale, cât şi din 
România. 

Din luna septembrie 2008, Sigur.info a devenit nodul unic naţional INSAFE – reţeaua 
europeană de noduri naţionale care coordonează activităţile de conştientizare a securităţii pe 
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Internet în Europa. Proiectul “Sigur.info” va fi finanţat de către Uniunea Europeană, încadrându-se 
în activităţile programului Safer Internet Plus al Comisiei Europene. Programul militează pentru 
utilizarea pe principii etice şi morale a informaţiilor online şi a tehnologiilor comunicaţionale, 
având mai ales ca prioritate protecţia copiilor şi tinerilor.   

I-  PRECIZAREA  INDICATORILOR  DE  REALIZARE  IMEDIATĂ, A  INDICATORILOR  
DE   REZULTAT  ŞI A  INDICATORILOR  DE  INPACT  

În p ractica evaluării, indicatorii sunt clasificaţi în:  
 -  indicatorii  de  rezultate  imediate -  eficienţa  folosirii  metodelor interactive se poate 

observa la finalul orei  prin participarea activă, colaborarea cu echipa în rezolvarea unor cerinţe. 
 -  indicatori de rezultat  -   rezultatele  pot fi evaluate oral sau prin teste finale 
 -   indicatori de impact  -   posibilitatea continuării proiectului în următorii a 
                                                        

Criteriile de evaluare 
• Relevanţa  
• Eficienţa  
• Eficacitatea  
• Impactul  
• Sustenabilitatea                            

Relevanţa 
Relevanţa  proiectului  reprezintă  măsura în care obiectivele  stabilite  şi planul de 

implementare  propus adresează corect  problemele identificate.  
Schimbările privind natura problemelor identificate iniţial sau  anumite circumstanţe în care are 

loc implementarea proiectului,  fie acestea fizice, economice, instituţionale, pot face  proiectul 
irelevant pentru problemele/nevoile pe care a fost  menit să le rezolve.    

                
Eficienţa 

Criteriul de eficienţă se referă la cât de bine au fost folosite  resursele disponibile pentru a 
transforma activităţile propuse în  rezultatele intenţionate.  Acest criteriu vizează aspecte legate de 
rentabilitate  şi anume  dacă ar fi putut fi obţinute rezultate mai bune prin alte  modalităţi şi, în 
acelaşi timp, mai ieftine.  

Eficacitatea 
Criteriul de eficacitate încearcă să identifice dacă proiectul  şi-a  atins obiectivele stabilite în 

faza de programare.   Întrebarea cheie este ce beneficiu a adus proiectul în practică,  prin raportarea 
la măsura în care subiecţii vizaţi au beneficiat în  mod real de pe urma produselor sau serviciilor pe 
care proiectul  le-a făcut disponibile. 

Impactul 
Termenul impact se referă la efectul de ansamblu al beneficiilor  aduse de proiect, asupra unui 

număr mai mare de  persoane decât principalii beneficiari din şcoală. 
 

Sustenabilitatea 
Criteriul de sustenabilitate arată dacă există probabilitatea ca  rezultatele pozitive ale proiectului 

să continue  şi după terminarea perioadei de derulare şi totodată, dacă  impactul pe termen lung al 
programului asupra procesului mai amplu de dezvoltare poate fi menţinut la nivel de grup, clasă.  

  J. -  UTILIZAREA TIC  
Utilizarea  calculatorului  şi a tablei interactive  face posibilă predarea  variată , atractivă, densă, 

bazată pe imagine şi  sunet a scrisului şi cititului. Utilizarea informaţiilor utile de pe Internet  de 
care ne folosim din ce în ce mai des aduc beneficii  în ceea ce privelte capacitatea de înţelegere a 
unor  noţiuni. 

Cu  mare atenţie trebuie să -i  facem pe elevi să înţeleagă că ,,acest rău,, necesar poate să ne 
ajute dar în aceeaşi măsură poate să ne şi distrugă ( sanătatea  fizică, psihică şi morală) şi  susţinerea 
Lecturii ca bază de îmbogăţire a vocabularului, de sensibilizare a omului.  

Colaborarea cu Organizaţia  Salvaţi copiii, în proiectul sigur.info,  are menirea de a proteja, 
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conştientiza, elevii  asupra  utilizării Internetului . 
  
K – PROCEDURA DE AUTOEVALUARE A PROIECTULUI (periodicitate, instrumente, 

feedbak de la elevi, părinţi, colegi etc.) 
-   evaluare  anuală  
-   instrumente de evaluare: fişe de lucru, portofolii, munca pe echipe. 
-   feedbak de la elevi, părinţi, colegi -prin  chestionare, asistenţe la lecţii, colaborare.  
 
 

        Prof.înv.primar , Faliboga Elena 
Școala Gimnazială ,, Ion Creangă ,, Suceava  
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SUCCESUL SI INSUCCESUL ȘCOLAR 
 O CAUZĂ A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. Popa Eleonora 
Școala Gimnazială Crușeț, Gorj 

 
 
Datorită permanentelor schimbări şi al declinului înregistrate în ultimul timp la nivelul societăţii 

româneşti şi al învăţământului, nu nu se poate discuta  problematica educaţiei fără a face referire şi 
la fenomenul de abandon şcolar. Acest fapt evidenţiază amploarea pe care a luat-o fenomenul, 
gravitatea şi efectele sale dezastruoase asupra educaţiei şi a societăţii. 

În studiul inadaptării, al insuccesului şi eşecului şcolar se face uneori referire şi la abandonul 
şcolar, fără însă o tratare diferenţiată a acestuia. Înainte de a trata fenomenul de abandon şcolar, se 
impune o definire şi tratare succintă a conceptelor cu care se confundă, precizându-se legăturile care 
există între ele, eliminând astfel posibilitatea ca acestea să devină surse de neînţelegere. 

Inadaptarea şcolară se referă la dificultăţile de a îndeplini sarcinile şcolare, cât şi la eşecul de 
integrare în mediul şcolar din care copilul face parte. Inadaptarea este asociată cu dezechilibrul 
apărut între elev şi mediul şcolar, între acesta şi sarcinile de învăţare.  

Eşecul şcolar este o formă pe care o îmbracă, la un moment dat, insuccesul şcolar, mai precis, 
forma cronicizată a acesteia, fapt evidenţiat de V. Popescu prin descrierea fazelor insuccesului 
şcolar: 

 faza premergătoare: caracterizată prin încetinirea ritmului, pierderea „pasului”, ceea ce se 
soldează cu primele goluri în cunoştinţele elevilor. Apar şi primele manifestări de nemulţumire în 
raport cu şcoala, însoţite de lipsa interesului şi a dorinţei de a învăţa; 

 faza rămânerii propriu-zise în urmă la învăţătură, care semnalează acumularea unor goluri 
mari, imposibil de acoperit în clasa aflată la un anumit nivel, pierderea motivaţiei pentru învăţare, 
evitarea oricărui efort de îndeplinire independentă a sarcinilor, aversiunea faţă de profesori, 
autorităţile şcolare şi tot ceea ce are legătură cu şcoala; 

 faza eşecului şcolar sub forma repetenţiei sau abandonului.  
Se descriu trei moduri de abordare a fenomenului de abandon şcolar care îi conferă acestuia un 

statut propriu, diferenţiindu-l de celelalte concepte. Astfel, întâlnim: 
 abordarea psihosocială care încearcă să demonstreze că cei care abandonează sunt diferiţi 

din punct de vedere psihosocial sau în ceea ce priveşte trăsăturile de personalitate de cei care şi-au 
finalizat studiile; 

 abordarea interacţionistă, care interpretează abandonul ca o consecinţă a interacţiunii dintre 
caracteristicile individuale ale elevilor şi mediul educaţional. Este surprins dezechilibrul care apare 
între elev şi mediul educaţional cu toate componentele sale; 

 teoria constrângerii externe, potrivit căreia abandonul şcolar este o consecinţă a unor factori 
pe care elevul nu-i poate controla, exteriori lui. Printre aceşti factori se numără cei de sănătate, 
„obligaţiile profesionale şi familiale”, care în lipsa unui sprijin concret din partea şcolii, aceştia îl 
forţează pe elev să abandoneze. 

Abandonul şcolar apare ca o consecinţă a eşecului social, familial sau şcolar, în urma unei 
decizii individuale, prin constrângere exterioară sau datorită procesului de respingere reciprocă 
dintre elev şi şcoală, având consecinţe din cele mai grave, mergând de la incapacitatea adaptării în 
societate până la angajarea în acţiuni negative îndreptate împotriva propriei persoane, a familiei şi a 
societăţii. Abandonul şcolar poate fi atât simptom cât şi cauză a inadaptării şcolare, inadaptarea 
apărând pe fondul unor probleme sociale, culturale, individuale, accentuate la nivelul şcolii, care, în 
numele egalităţii şanselor, oferind acelaşi tip de educaţie pentru toţi elevii şi nerespectând 
individualitatea fiecăruia, particularitatea fiecărei situaţii, nu face altceva decât să amplifice 
inegalităţile existente din start. Pe fondul acestor inegalităţi, a problemelor generate de acestea şi a 

712



imposibilităţii rezolvării conflictelor existente între elev şi profesori, elev şi colegi, consecinţele 
cele mai frecvente sunt apariţia abandonului şcolar sau deplasarea problemelor de adaptare în 
comunităţi, la nivelul vieţii sociale, aceasta din urmă conducând de cele mai multe ori, atât la 
abandon şcolar, cât şi la abandon familial. 

În concluzie, pornind de la aspectele punctate, putem sublinia faptul că inadaptarea şcolară 
reprezintă premisă pentru insuccesul şcolar, care în forma sa cronicizată se înfăţişează ca eşec 
şcolar, acesta finalizându-se în unele cazuri prin abandon şcolar. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Banciu, D., Rădulescu, M., Adolescenţii şi familia,EDP, Bucureşti, 1987  
Bătrânu, E.,  Educaţia  în  familia , Ed.  Politică, Bucureşti, 1980 
Berge, A., Copilul deficil, EDP, Bucureşti, 1972 
Ciofu, C., Interacţiunea părinţi – copii, Ed. Medicală Amaltea, Bucureşti, 1998 
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Suportul emotional, prin proiecte educationale,  
modalitate de preventie a abandonului scolar 

 
 

Profesor Dumitrascu Adriana / Profesor Ghindea  Elisabeta 
Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva Brasov 

 
 
Accesul la educatie este o conditie primordiala pentru dezvoltarea unei societati si implicit a 

tarii respective. Cu toate ca reformele in invatamant sunt prezente si se cauta o permanenta 
imbunatatire a calitatii actului educative, rezultatele nu sunt foarte imbucuratoare: rata abandonului 
scolar este in continuare alarmanta, statistic se vorbeste de locul trei in topul tarilor cu abandon 
crescut.   

Cauzele abandonului sunt diverse si depend de diversi factori: desi legea ne spune ca 
invatamantul de stat este gratuit, realitatea de fapt vine si ne contrazice, parintii, in fiecare an scolar 
trebuie sa aloce o anumita suma privind cheltuielile legate de scolarizare, constand in: uniforma 
acolo unde se cere, manuale, rechizite, bani pentru transport, pachetel pentru copil etc. Uneori 
aceasta suma poate fi o bariera in ai oferi copilului educatia de care are nevoie si de multe ori 
aceasta poate duce la abandonul scolar. De aceea toti cei implicati in actul educational sunt datori sa 
faca tot ceea ce pot pentru a preveni acest lucru, abandonul scolar. 

Din punctul de vedere al cadrului didactic, acesta trebuie sa faca in asa fel incat elevii sa fie 
atrasi si sa isi doreasca sa vina la scoala in fiecare zi, cu drag. Profesorul prin mijloace si metode 
adaptate fiecarui elev in parte trebuie sa faca, ca fiecare activitate pe care o desfasoara la catedra si 
nu numai, sa fie atractiva, interactiva sa isi lase elevul sa creeze si sa tina cont  de parerea lui, sa ii 
creeze si sa ii ofere siguranta elevului, ca el sa se simta valorizat si apreciat. 

Familia  trebuie sa isi asume niste responsabilitati, fata de scoala si fata de procesul educational, 
sprijinind profesorul, facand o echipa si colaborand ori de cate ori este nevoie. Numai asa elevul v-a 
simti ca este apreciat si indrumat. La randul lui elevul trebuie sa fie cooperant sa isi doreasca sa 
invete lucruri si notiuni noi, sa fie constient ca toate experientele prin care trece il ajuta sa se 
dezvolte si sa isi consolideze personalitatea, sa devina adultul de maine pe care societatea se poate 
sprijini si il poate sprijini in continuare. 

Daca factorii implicati in actul educational (famile, scoala, societate) nu colaboreaza si nu se 
sprijina reciproc, pana la abandonul scolar nu e decat un pas. De aceea masurile de interventie 
trebuie sa fie adaptate si personalizate in functie de fiecare elev si in functie de oferta educationala a 
scolii. 

Un exemplu de bune practici, prin care elevii in pragul renuntarii la scoala, pot fi atrasi din nou 
spre aceasta sunt, proiectele educationale. Prin aceste proiecte  i se pot oferii elevului lipsurile din 
familie  pe care profesorul in cadrul orelor nu le poate atinge. In cadrul proiectelor educationale 
elevii pot fi implicati in diferite actiuini si activitati de la cele cultural, artistice, sportive pana la 
cele de voluntariat. Aici ei invata se se organizeze, sa isi asume anumite actiuni si responsabilitati, 
sa imparta cu ceilalti, sa invete de la ceilati, sa se adapteze in functie de situatie, sa primeasca si sa 
daruiasca, sa comunice si sa socializeze, sa isi invinga anumite bariere, sa se autodepaseasca, sa isi 
doreasca sa poata sa faca mai mult atat pentru ei cat si pentru ceilalti. 

In aceste proiecte educationale pote fi implicata si familia, in asa fel incat elevul sa simta 
sustinerea celor dragi, sa il incurajeze sa aiba initiative si sa nu ii fie frica de esec, sa stie ca din 
orice greseala poate invata cate ceva. 

Implicarea familiei, sustinerea acesteia prin consiliere parentala este o modalitate de sustinere a 
elevului. Traim intr-o era a vitezei in care parintii isi ocupa cea mai mare parte din timp la locul de 
munca, implicarea lor in actul educativ fiind ingreunata de managementul timpului. Astfel parintii 
se ocupa ori foarte putin de sustinerea elevilor, fie petrec cu ei un timp lipsit de calitate, fie 
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abandoneaza copilul in fata sarcinilor scolare, care sunt din ce in ce mai multe. Astfel, consilierea 
familiei, educarea acesteia pentru a face fata noilor cerinte ale societatii este o modalitate prin care 
familia poate ajuta elevul sa faca fata cerintelor scolii. 

 
Consideram ca pentru a reduce abandonul scolar este nevoie de: 
- Programe scolare atractive, cu informatii actuale si care faciliteaza invatarea 
- Mai multe cadre didactice pregatite pentru consilierea emotionala si educationala a elevului 
- Implementarea unui program/proiect de sustinere a familiei aflate in impas  
- Accesul la educatie sa fie gandit si pentru familile aflate in risc 
- Educatia/sistemul de invatamant trebuie sa se adapteze si el la nevoile societatii, dar nu in 

ultimul rand la nevoia de educatie a elevului. Elevul trebuie sa frecventeze scoala cu placere, nu sa 
perceapa invatamantul ca o povara. Scoala trebuie sa vina in intampinarea copilului si sa ii dezvolte 
armonios personalitatea pe toate palierele ei, atat cognitiv, cat si emotional. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

ENACHE CAROLINA ILEANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOȘOAIA 

 
 

Abandonul şcolar este ultima fază a insuccesului şcolar, acestui termen nefiindu-i necesară o 
definiţie complexă. Insuccesul şcolar se defineşte prin rămânerea în urmă la învăţătură a unor elevi, 
care nu reuşesc să obţină un randament şcolar la nivelul cerinţelor programelor şi care nu vor reuşi 
să se adapteze la mediul socio-profesional, la nivelul cerinţelor acestuia. 

Cauzele generale ale abandonului şcolar sunt de trei tipuri: 
1. cauze psihoindividuale (anatomo-fiziologice şi psihice) – rar întâlnite în şcoala noastră; 
2. cauze pedagogice (relaţia profesor – elev, relaţiile dintre elevi, ritmul muncii şcolare, 

atitudinea elevilor faţă de învăţătură şi muncă, lipsa de motivaţie a învăţăturii, orientarea şcolară şi 
profesională defectuoasă, atmosfera nefavorabilă din şcoală şi societate faţă de învăţătură şi faţă de 
muncă etc.); 

3. cauze socio-familiale (climatul cultural-educativ, familii dezorganizate, dezinteresul 
părinţilor, conflicte familiale, atitudinea familiei faţă de şcoală, comportamentul prea liberal al 
părinţilor, cerinţe ce depăşesc posibilităţile elevului). 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială.  

Abandonul școlar este o realitate din ce în ce mai izbitoare, o problemă gravă care pare să se 
accentueze din cauza problemelor economice. Abandonul școlar nu este o problemă numai a școlii 
ci una națională. Cercetarea desfăşurată la nivel european scoate în evidenţă faptul că fenomenul de 
părăsire timpurie a şcolii implică un număr tot mai mare de elevi. Această situaţie subliniază faptul 
că două drepturi fundamentale ale copiilor sunt încălcate: dreptul la educaţie şi dreptul la securitate.  

Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi având 
nevoie, în consecinţă de răspunsuri diversificate. Din acest motiv, această problemă trebuie privită 
prin intermediul activităţilor interdisciplinare şi transversale integrate în programa şcolară, prin 
activităţi extraşcolare adecvate.  

Prevenirea fenomenului de abandon şcolar comportă anumite limite. Eficacitatea acţiunii 
preventive este subminată de limite interne sau limite externe.  

 
Dintre cele mai importante limitele de tip extern putem enumera: 

 
• abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de societate, deci el nu poate fi eliminat.  
• eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul şcolar este practic imposibilă.  
• deseori măsurile preventive nu sunt bine coordonate şi ele nu-şi ating scopul.  

 
Lmitele importante de tip intern se referă la:  
 

• scăderea eficacităţii acţiunilor preventive datorită neimplicării în acţiunea preventivă a tuturor 
forţelor sociale interesate;  
• nu toţi actorii sociali reacţionează la metodele de prevenţie, mai ales datorită caracteristicilor de 
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personalitate;  
• prevenţia nu poate depăşi anumite concepţii şi comportamente pe care societatea le construieşte 
prin promovarea anumitor valori şi practici sociale;  
• activităţile preventive fac apel la diverse tehnici, dar nu toate din cale utilizate sunt pertinente.  
 

Unele solicită costuri prea ridicate ceea ce le face greu aplicabile. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 

lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea 
unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea 
anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, 
pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 
influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare.  

Familia este unul din microgrupurile esenţiale din care copilul face parte şi a cărui evoluţie, în 
sens pozitiv sau negativ, influenţează în mod intim şi inevitabil dezvoltarea celui din urmă, sub 
toate aspectele. Se poate vorbi despre o sumedenie de factori legaţi de dinamica vieţii familiale, 
care, prin eroziunea lor îndelungată, mai mult sau mai puţin accentuată, duc în cele din urmă la 
apariţia unor tulburări ale vieţii afective, comportamentului şi chiar a psihicului copilului, generând 
distorsiuni, dereglări, al căror efect va fi resimţit de către copil o perioadă îndelungată. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Un element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 
Bibliografie:  

 
1. Salade, D., (1995), Educaţie şi personalitate, Cluj - Napoca, Casa cărţii de Știință  
2. Albert-Lorincz, E., Carcea, I.M., (1998), Prevenirea dezadaptării şcolare, Iaşi, Ed. Cermi 
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Abandonul școlar, o problemă socială 
 
 

Profesor Enache Cătălina, 
 Liceul Tehnologic “Simion Mehedinți” Galați 

 
 
Fenomenul de absenteism conduce la insuccesul școlar și constituie unul din factorii importanți 

care precede abandonul școlar. 
Cauzele absenteismului prezent la elevi: 
Cauze individuale:  
-elevul nu face faţă cerinţelor (fapt întâlnit în special la copiii cu intelect de limită şcolarizaţi în 

şcoala de masă); 
-prezintă un defect ce ţine de sănătatea somatică şi este etichetat de colegi; 
Cauze care ţin de mediul şcolar:  
-nivelul pretenţiilor faţă de rezultatele lui şcolare depăşeşte cu mult nivelul dotării intelectuale a 

acestuia (în acest caz elevul trăieşte un sentiment acut de insucces şi caută alt mediu de valorizare 
personală, de regulă extraşcolar); 

-personalitatea profesorilor; 
-lipsa unei atitudini pedagogice diferenţiate şi individualizate faţă de elevi; 
-atitudinea agresivă a colegilor; 
Cauze care ţin de mediul familial:  
-devalorizarea conştientă a  şcolii din partea părinţilor; 
-grija excesivă a părinţilor pentru copii (părinţii au tendinţa de a creşte exagerat dependenţa 

copiilor faţă de ei şi, drept consecinţă, aceştia nu se pot adapta cerinţelor şcolare); 
-transformarea şcolii într-o sursă de anxietate (copilul este pedepsit de părinţi pentru cel mai mic 

insucces). 
Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii înaintea obținerii unei 

calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. De 
multe ori abandonul se asociază cu delincvența juvenilă, cu viața de familie dezorganizată, cu 
excluderea socială. Cei care abandonează școala sunt mai predispuși să devină dependenți de 
programele și alocațiile sociale oferite de stat, astfel că fenomenul de abandon școlar se transformă 
într-o problemă care afectează întregul sistem economic, social, politic, cultural al unui stat. 

Măsuri psihopedagogice preventive (acțiuni): 
a) convorbirea cu familia/personalul specializat din centru de plasament, după caz, pentru a se 

obține informații despre comportamentul elevului în legătură cu activitatea desfășurată pe parcursul 
unei zile, caracteristicile psihologice, emoționale rezultate din interacțiunea elevului cu mediul de 
viață, materializate în climatul socio-afectiv; 

b) convorbirea cu elevul care relevă percepția despre școală, existența trăsăturilor volitiv-
afectiv-caracteriale, gradul de integrare în colectiv. Dirigintele cunoaște istoricul evoluției acestuia 
în urma studierii dosarului de orientare școlară și profesională și a întocmirii fișei psihopedagogice; 

c) aplicarea unui chestionar de către psihologul școlii pentru a surprinde percepțiile, atitudinile 
și emoțiile subiective; 

d) consilierea psihopedagogică realizată de psihologul liceului, având ca scop formarea elevului 
în a-și rezolva singur problemele prin modificarea comportamentelor, de a-și controla trăririle 
afective, a-și rezolva conflictele interne, de a-și îmbunătăți relațiile cu ceilalți, de a-și asuma 
responsabilități, de a avea o viață sănătoasă; 

Consilierea remedială are ca scop: 
-dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților cognitive; 
-dobândirea unor strategii de autocontrol emoțional; 
-însușirea unor comportamente care să-i asigure integrarea la școală și în viața socială,  
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atingerea unui nivel optim de funcționalitate și eficacitate. 
e) la nivel instructiv –educativ este necesară elaborarea unor planuri de intervenție personalizată 

(PIP) de către toți profesorii clasei, pentru fiecare disciplină predată. 
PIP-urile cuprind informații psihopedagogice, educaționale, capacitatea de învățare, relațiile 

sociale și strategii de învățare. Acestea flexibilizează demersului educativ în funcție de 
particularitățile psiho-individuale ale elevului. 

Aplicarea metodelor bazate pe cooperare deoarece favorizează lucrul pe grupe și permit 
integrarea elevului într-un grup care să-l ajute să ducă la bun sfârșit sarcina pe care a primit-o, 
împărtășirea impresiilor, utilizarea tehnicilor de întărire pentru depășirea stările negative. Astfel se 
poate afirma eul cognitiv, emoțional, social, crește prestigiul iar prietenia și solidaritatea sunt 
favorizate. 

Tematica orelor de dirigenție vizează alocarea unui număr de ore inteligenței emoționale 
(relaxare, exerciții de respirație, reglare emoțională, cunoaștere de sine), orientării în carieră 
(importanța de a avea o meserie, în contextul integrării în societate), stilului de viață sănătos, 
importanței  lucrului în echipă. 

Punerea în practică a acestor strategii, necesită o bună cunoaștere  a particularităților psihologice 
ale elevilor, pentru a putea fi identificate acele dimensiuni psihologice, care permit realizarea unei 
dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăți școlare sau a unor compensări eficiente. Un alt aspect 
important al activității de înlăturare a eșecului școlar îl reprezintă crearea unor situații speciale de 
succes pentru elevii cu dificultăți școlare deoarece succesele și recompensele dezvoltă inițiativele 
elevului și sporesc încrederea în propriile posibilități. 

În concluzie, schimbările din familie și din societatea românească (problemele economice, 
problemele de interrelaționare între părinți și elevi, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea 
rolurilor, suportul social-emoțional redus, supraîncărcarea profesională a părinților sau munca în 
străinătate) determină mai multe probleme emoționale la copii decât în trecut. La acestea se adaugă 
presiunea grupului, riscul consumului de droguri și a altor forme de dependență, metodele educative 
slabe, inconstante, supraîncărcarea școlară, disfuncțiile în evaluare și notare, frica de examene, care 
se soldează în final cu fuga de la ore. Abandonul devine o problemă socială, o conduită bazată pe 
lipsă de interes, motivație, încredere în educația școlară. 

Abandonul școlar conduce la un nivel scăzut  de educație. Tinerii din această categorie au 
dificultăți privind adaptarea la cerințele pieței muncii, implicit integrarea socială, rezultatul fiind 
aderarea la alte grupuri sociale decât cel educațional, fără a avea preocupări de formare și 
dezvoltare profesională. 
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Rolul familei în prevenirea abandonului școlar 
 
 

Profesor Enache Cătălina,  
Liceul Tehnologic “Simion Mehedinți” Galați 

 
 
Familia reprezintă prima școală a elevului și se poate constitui într-un mediu educativ în care 

acesta își poate forma afectele, imprimându-se o dimensiune cognitivă și axiologică educației încă 
din primii ani de școală. Altfel spus familia reprezintă un suport cognitiv, afectiv-emoțional și 
material necesar formării și dezvoltării personalității copilului. 

Faptele, activitățile, ideile transmise în miezul familiei stau la baza formării adultului de mâine. 
Astfel deosebim existența în societate a unor familii active care mizează pe determinare și 
perseverență, iar la polul opus familiile pasive, focalizate pe neîncredere, pe frica de eșec și pe 
descurajare. 

Părinții reprezintă elementul central al unei familii și au rolul de a imprima un anumit tip de 
cultură care se poate defini ca un set de idei, convingeri, raționamente pe care se fundamentează 
activitatea acesteia și care ghidează comportamentul fiecăruia dintre membri. 

Copiii crescuți în centre de plasament sunt lipsiți de dragostea familială, prezintă nesiguranță, 
neîncredere în sine, uneori sunt lipsiți de înțelegerea și încrederea celor din jur. 

Dinamica societății și apariția economiei de piață au determinat o mobilitate a ofertei de muncă 
în alte țări. În absența părinților, determinată de schimbările socio-economice din ultima perioadă, 
copiii își găsesc un refugiu în brațele bunicilor, care de cele mai multe ori manifestă indulgență. 
Copiii acestor familii sunt lipsiți de afectivitatea părinților și unii dintre ei devin victimele 
absenteismului și abandonului școlar. Aceștia vor fi viitori șomeri, dependenți de programe sociale, 
punându-se o presiune majoră asupra bugetului asigurărilor sociale. 

Atât școala cât și familia trebuie să ofere elevului un model de sănătate, care valorifică 
interdependența dintre cele șase elemente: fizic, intelectual, social, emoțional, spiritual și 
profesional. Sănătatea emoțională reflectă puterea de a trece peste stresul cotidian, înțelegerea 
emoțiilor, priceperea de a îndeplini sarcini cu bună dispoziție.  

Sănătatea intelectuală influențează capacitatea de colectare, prelucrare a unei informații și de 
utilizare în contexte diferite, inclusiv în luarea deciziilor. Pentru sănătatea fizică este de dorit 
evitarea țigărilor și a consumului de alcool, adoptarea unei alimentații echilibrate și a exercițiilor 
fizice. Sănătatea socială presupune apartenența individului la grup, bazată pe comunicare eficientă, 
pe relații de colaborare, pe empatie, pe dorința de autorealizare, de a avea un soț/soție, de a fi 
părinte într-o familie. Acestea împlinesc orice persoană din punct de vedere social. 

Este necesară consilierea părinților și realizarea unor activități comune elevi-părinți în vederea 
realizării unei coeziuni dintre familie și școală, ca premisă a succesului școlar. 

Astfel pe data de 7 martie 2019 s-a desfășurat activitatea extrașcolară "Mărțișoare din suflet". În 
cadrul acestei activități cultural-artistice  un grup de 10 voluntari de la Liceul Teoretic "Sfânta 
Maria" au confecționat mărțișoare, utilizând metoda colajului pentru a stiliza simboluri specifice 
primăverii (floare, potcoavă, buburuză), folosind materiale cu texturi diverse (hârtie colorată, paiete, 
semințe, nasturi, etc.), în colaborare cu șapte elevi cu nevoi speciale de la Liceul Tehnologic 
"Simion Mehedinți" pentru a le oferi părinților prezenți în sală. 

Activitatea a avut ca obiective: 
- dezvoltarea simțului estetic prin folosirea unor tehnici specifice artelor decorative și stimularea 

creativității; 
- realizarea unei punți de comunicare între cele două grupuri de elevi, între elevi și părinți prin 

intermediul limbajului plastic, lucrându-se pe echipe mixte; 
- întărirea parteneriatului școală-familie, prin conștientizarea importanței educației în formarea 

și dezvoltarea personalității acestora; 
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- valorificarea muncii elevilor prin oferirea de mărțișoare părinților cu ocazia "Mărțișorului" 
- asigurarea egalității de șanse și în cazul elevilor cu cerințe educative speciale.  
 

    
 
Ateliere de lucru 
 
Pentru prevenirea și reducerea absenteismului și abandonului școlar, la nivel de instituție 

școlară, se pot întreprinde următoarele acțiuni: 
-monitorizarea elevilor cu risc de abandon școlar; 
-vizite la domiciliu ale dirigintelui, psihologului; 
-consilierea elevilor și a familiei; 
-activități extracurriculare/cerc: pictură, informatică, cusături, dansuri, teatru, exerciții de 

antreprenoriat, exerciții de lectură și scriere; 
-oferirea unor daruri pentru elevii care provin din familii sărace în perioada sărbătorilor de 

iarnă; 
- parteneriate: școală-familie; școală-agenți economici; școală-instituții de cultură; 
- învățarea diferențiată în funcțiile de particularitățile elevilor (elaborare PIP); 
-îmbunătățirea strategiilor de predare-învățare-evaluare. 
În concluzie, rolul educației este de a forma o resursă umană capabilă să se integreze în 

societate prin cunoștințele pe care le posedă dar și prin trăsăturile caracteriale, atitudinal-
motivaționale și să se adapteze cu succes la schimbările societății. 
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ABANDONUL ŞCOLAR - CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. înv. primar Enache Mihaela 
Școala Gimnazială Filiași 

 
  
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

· şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
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din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

·cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala.  

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

·climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

·factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

·anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să 
fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de 
la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
·juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
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conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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REALITATEA ABANDONULUI ŞCOLAR ŞI STRATEGIA DE CONSILIERE 
ŞI RECUPERARE A SITUAŢIILOR PROBLEMĂ 

 

Prof. ȋnv. preșc. ENE CĂTĂLINA 
Grădiniţa cu PN nr. 1 Rășinari -structură- 

Şcoala Gimanzială “O. GOGA”,  Rășinari, Sibiu 
 

 

Abandonul școlar este o un subiect “fierbinte”, dar și intens discutat și analizat la nivelul ţării 
noastre, dar mai ales la nivel european. Se studiază acest fenomen de foarte mulţi ani, din punct de 
vedere psihologic, și de curând și practic. Refuzul de a mai merge la școală este o problemă ce a 
apărut după anii “90.  

În timpul regimului comunist s-a ȋnceput educarea maselor prin luarea copiilor din familii și 
cantonarea lor ȋn școli internat, unde erau supravegheaţi constant și viaţa acestora era intens ghidată 
și educată ȋn direcţia care se impunea. Toata lumea era convinsă că este o onoare să faci școală, 
măcar cea de 10 clase, iar ritmul și metodele de ȋnvăţare erau dure și foarte competitive. Clasa 
muncitoare avea ȋntâietate ȋn majoritatea activităţilor și părinţii erau sprijiniţi ȋn oferirea condiţiilor 
optime de trai, prin spaţii locative spre ȋnchiriere si prin dezvoltarea unei ȋntregi strategii de 
activităţi recreative cu scopul de a ȋndoctrina. 

După cădearea regimului, a apărut un fel de reacţie de contracarare a intervenţiilor mediului 
școlar, o adversitate ciudată faţă de studiu, de citit, de erudiţie și tot ce ţine de mediul academic, de 
tot ce era organizat de școala sau de instiţuii specializate. S-a vehiculat ideea că trebuie să ne 
descătușăm din corsetul impus de mentalitatea comunistă. Şi astfel au apărut tot felul de modalităţi 
de propagare a emancipării tineretului: eliminarea uniformelor, negarea și ridiculizarea 
sentimentelor de patriotism, de ţară, de autenticitate, de mândrie naţională. S-au importat la greu tot 
felul de emisiuni, reviste, filme, tot ce era mai vulgar, mai obscen, mai șocant, mai dezinhibant. S-
au promovat tot felul de persoane care păreau a fi originale, inventive sau “altfel”decât până atunci. 

Din nefericire, tot acest tăvălug nu a dus decât la desfiinţarea autenticităţii, a bunului simţ, a 
reverenţei faţă de frumos, a respectului faţă de cei ce citesc și scriu, a ȋnţelepciunii bunicilor. 
Părinţii educaţi ȋn faţa emisiunilor de tip telenovelă sau “big brother” au propagat o undă de prostie, 
admiraţie faţă de grotesc și vulgar, iar generaţia 90-2000 a absorbit-o cu sete. Şi astfel a apărut 
revolta ȋmpotriva sistemului de ȋnvăţământ, faţă de profesori și școli. Totul este criticat, despicat ȋn 
patru, ȋntors pe dos pâna la ridicol. Toată lumea dorește să plece ȋn străinătate pentru că acolo este 
totul mai bun, mai interesant, mai aranjat, mai bine plătit, mai…mai. Dar nimeni nu vrea să 
recunoască sau să spună că nu este chiar așa. Şi copii cresc cu ideea că ești un prost dacă ȋnveţi, că 
nu te duce capul ȋndeajuns ca să supravieţuiești ȋntre cei “inventive”/șmecheri, că este cool să furi, 
să minţi, să ȋnșeli, că trebuie să fii ca “maneliștii” ca să fii cineva. 

Este o situaţie tristă, dar  dincolo de toata această degringoladă, am descoperit că oamenii se 
străduiesc să ȋși redescopere rădacinile. Încep să ȋși aducă aminte că avem bătrâni ȋnţelepti, că nu e 
normal ce se ȋntamplă ȋn jurul lor, că pot șlefui copiii și altfel, că poţi munci și trăi frumos și ȋn 
România. E mult de muncă, dar merită să luptăm să recuperăm generaţia pe care ȋncă o putem 
modela. Astfel că, dupa intrarea mea ca profesor ȋn sistemul de stat, am căutat să dezvolt o legatură 
frumoasă, autentică si un parteneriat real ȋntre familiile preșcolarilor ȋncredinţaţi unităţii noastre și 
ȋntre instituţiile dornice să ne sprijine ȋn demersul nostru. 

Prin analizarea studiilor efectuate de psihologi pe termen lung, s-a  arătat că procesele prin care 
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un copil începe să se distanţeze de instituţiile de învăţământ apar adesea în grădiniţă, când copiii se 
confruntă cu respingerea socială datorita comportamentului lor "deochiat" sau deranjant. Mai mult 
de atât, elevii care abandonează şcoala au adesea probleme cu profesori dificili sau care nu vor sau 
nu sunt capabili să înţeleagă situaţii si condiţii personale deosebite de restul clasei.  

Studiile realizate de profesionistii ȋn domeniu au evidenţiat un număr de comportamente diferite 
în rândul elevilor care abandonează şcoala (conştient de poziţia socială, neadaptat, dezorientat, 
escapist, ambiţios, resemnare, constrângere) şi o multitudine de cauze, în mare parte combinate. În 
ciuda constatărilor acestora, elevii care abandonează şcoala au unele lucruri în comun: sentimentul 
de stigmatizare, relaţiile negative (cu cel puţin un profesor) şi perceperea carnetului de note ca o 
manifestare de violenţă simbolică, ca un mod de control al adulţilor faţă de copii, un instrument prin 
care să fie umiliţi și să li se aducă aminte constant că sunt inferiori, neadaptaţi, o rușine pentru cei 
din jurul lor.  

Eforturile de stabilire a unor  relaţii bune şi interacţiuni pozitive pot avea, în acest caz, un rol de 
tampon, contribuind la reducerea fricii de eşec, stresului şi gândurilor de evadare, mai ales în 
cazurile în care elevul a obţinut rezultate slabe. Iar aceste eforturi pot da rezultate doar prin 
desfășurarea de activităţi de consiliere a părinţilor, mai ȋntâi, și apoi a copiilor. Tot așa, dascălii care 
nu se adaptează la situaţiile respective ȋntr-un mod adecvat, ar trebui, la rândul lor, consiliaţi, 
ȋndrumaţi către cursuri practice de management al furiei/angoaselor și de dezvoltare personală ȋn 
vederea empatizării cu astfel de elevi.  

Personal, mă bucur de o echipă de lucru frumoasă și bine ȋnchegată. Şi cu toţii am ȋnteles că este 
crucială intervenţia timpurie, de la nivel preșcolar, pentru a modela caractere echilibrate, pentru a 
implementa o realitate mult dorită, și anume că școala poate fi distractivă, că a ȋnvăţa este bine și 
necesar pentru a crește frumos și de folos societăţii, familiei. Ca și instituţii, am dezvoltat un 
parteneriat cu Primăria și Consiliul Local, cu poliţia locală, cu biserica, biblioteca și familia prin 
care am dezvoltat relaţii constructive ȋntre școală și acestea. Prin implicarea acestora ȋntr-un mod 
unitar, am reușit să aducem la un numitor comun părinţii, autorităţile locale și parteneri economici 
din localitate. 

Am creat programe de consiliere, activităţi de dezvoltare personală a preșcolarilor/elevilor 
pentru a rezolva situaţiile critice prin oferirea de soluţii pertinente și prin sprijinirea materială a 
copilașilor din unitatea noastră. Partenerii economici au oferit produse alimentare și modalităţi prin 
care părinţii să poată achiziţiona produsele necesare copiilor. Primăria, Consiliul Local, biserica 
locală, Biblioteca și școlile din localitate au ȋnfiinţat cluburi și ateliere unde copiii și tinerii ȋnvaţă 
diferite abilităţi (pictură pe sticlă, prelucrarea lemnului și sculptură, teatru, voluntariat ca ghid 
turistic pentru turiștii ce vizitează localitatea, cluburi eco, dansuri populare etc.) 

La grădiniţă, am reușit să modelăm gândirea părinţilor cu privire la integrarea copiilor din medii 
defavorizate, a celor cu nevoi educative speciale, a celor de alte etnii. Ca urmare a consilierii și 
intervenţiei imediate ȋn situaţiile problemă, copiii au urmat exemplul adulţilor. Părinţii nu mai sunt 
reticenţi faţă de cei diferiţi, pentru că le-am demonstrat că grija noastră nu este canalizată doar către 
aceștia, ci ȋi tratăm ȋn mod egal pe toţi copilașii ȋncredintaţi nouă, iar cei fără probleme sunt dornici 
să ajute. Le-am explicat necesitatea sprijinirii și recuperării acestora pentru ca mai târziu să devină 
productivi, nu dependenţ de ajutoare sociale. Şi astfel, unda constructivă s-a propagat și a adus 
răspuns pozitiv.  

Transparenţa ȋn discuţiile cu adulţii și copiii, promisiunile respectate, implicarea activă a 
cadrelor didactice, au creat un climat de ȋncredere și de colaborare. Părinţii au venit cu soluţii pentru 
familiile nevoiașe prin oferirea de hăinuţe și jucării, prin sprijinirea financiară a acesora ȋn vederea 
participării la activităţile educative desfășurate cu grupa/clasa. Instituţiile locale au oferit vouchere 
pentru achiziţionarea de rechizite și material didactic necesar preșcolarilor. Primăria oferă transport 
gratuit ȋn cazul deplasărilor ȋn scop educaţional. Copiii sunt recompensaţi constant pentru orice 
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rezultat deosebit la diferite concursuri, simpozioane, parteneriate. 

Şi, ca o extensie a nevoii de implicare și mai profundă, ONG-ul “Şcoala Trimitoare”( prin 
reprezentantul Paul Dărășteanu) ne-a provocat la o colaborare cu Grădiniţa “Căsuţa Poveștilor” din 
Sibiu (Anca Trifu) și Şcoala Gimnazială nr. 8 Sibiu (Carmen Voinea Mitru), prin Proiectul 
educaţional “VINO CU MINE, GRĂDINIŢA/ŞCOALA E ŞI PENTRU TINE!”. Proiectul ȋși 
propune prevenirea și diminuarea absenteismului și abandonului școlar, prin realizarea unui 
program școlar și extrașcolar, prin remediere, consiliere activităţi inter și multiculturale, ȋn vederea 
creșterii motivării copiilor defavorizaţi pentru participare la activităţi educative de tip formal și 
nonformal. În cadrul acestui proiect, au avut loc activităţile “Carnavalul prieteniei”, cu participarea 
copiilor defavorizaţi din Rășinari la petrecerea din Grădiniţa “Căsuţa Poveștilor”, precum și 
“Curcubeul copilăriei”, cu participarea copiilor din Sibiu la activităţile dedicate Zilei Copilului la 
Grădiniţa cu program normal și prelungit nr.1 Rășinari, Sibiu. 

Toate aceste activităţi și programe corelate ne-au oferit siguranţa că dincolo de statistici, 
discuţii, analize și teorii, se poate interveni și se poate ameliora situaţia, dacă se vrea cu adevărat. 
Am reușit, astfel, să integrăm copilasi rromi, din familii sarace, cu ADHD, cu autism, cu boli 
genetice rare. Şi sunt foarte mulţumită că s-a realizat ȋn colaborare cu o comunitate mândră, 
tradiţionalistă, dar care dorește să fie dată de exemplu ȋn lucrurile bune. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 

WEBGRAFIE: 

Andone Crenguţa - profesor Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - ABANDONUL 
ŞCOLAR, CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

UNICEF – GHID DE LUCRU PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR, 2012 

 

  

  

 

 

 

727



 

Abandonul școlar în mediul rural 

 

 

Profesor în învățământ primar: Epure Geanina 

Școala Gimnazială ,,Stroe Belloesu” Grivița, Județul Vaslui 

 
Abandonul școlar este o formă a eșecului școlar cauzat de părăsirea sistemului de educație 

înainte de finalizarea învățământului obligatoriu sau de alt nivel. Elevul nu poate obține o diploma 
pentru a intra pe piața muncii. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 

 Lipsurile material- familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 
asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Exemplul educaţional oferit de părinţi- el mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Exemplul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

 Căsătoriile timpurii acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai ales în 
comunităţile rurale. 

 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de 
integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu 
colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele 
didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în 
permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia 
autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Ca obiective pentru  prevenirea  abandonului şcolar ar putea fi: 

 Extinderea programului „autobuzul şcolar“ de la nivelul comunelor la nivelul judeţelor; 
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 Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţământului  de zi; 

 Implicarea sistemului familiar în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar; 

 Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale, judeţene, naţionale în soluţionarea 
situaţiilor de abandon sau risc de abandon şcolar. 

 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de 
vârstă. Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul “a doua şansă” este 
frecventat de tineri de peste 20 de ani. Aceste programe ar trebui să aibă clase speciale pe grupă de 
vârstă (12 – 16 ani) pentru care este dificil să se integreze în grupe cu tineri care au peste 20 de ani. 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 
activităţi de timp liber. 

 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

 Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în 
comunităţile cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt 
frecvente. 
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ABANDONUL ŞCOLAR-CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. Gheorghiţa Epure 
Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Grecescu 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

 
In primul rand cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 

integrării socio-economice, nici formaţia morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetăţean al unei comunităţi. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultă şi 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiţia cerută de formarea iniţială. 

 
Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 

studiem câteva cauze: 
- şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităţilor de 

succes socio-profesional pentru absolvenţi. Lipsiţi de motivaţie, mulţi dintre elevii claselor 
gimnaziale renunţă în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuţi din satele respective. 

 
Sărăcia comunităţilor din zonele defavorizate limitează posibilităţile părinţilor de a oferi 

copiilor resursele necesare educaţiei. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinţi. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinţilor şi prin lipsa de cultură a comunităţii care poate fi 
susceptibilă faţă de instituţiile formale. 

 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 

asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanţe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea 
condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, 
abandonând şcoala. 

 
-  cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educaţional au relevat faptul că mediul 

socio-cultural de provenienţă al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania şi suicidul.  
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Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor.  

 
Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 

prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 
-  climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 

vieţii de familie, consecinţă a divorţului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergenţa metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinţilor, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar 

- factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecţie socială, confuzia sau absenţa unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educaţional şi, în final, 
abandon şcolar. 

- factorii de natură educatională: insubordonare faţă de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenţie, motivaţii şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaţionare, competenţa profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariţia fenomenului de abandon şcolar. 

- anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carenţe din 
copilîrie; dorinţa de a scăpa de sub tutela educaţională sau familială, dorinţa de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viaţa elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 
- identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
- implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
-  creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situaţiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
  În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
- psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relaţii interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserţii socio-familiale pozitive; 
- socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
- psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoţionale, tendinte agresive; 
- juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanţa pe care o deţine scoala în 
viaţa unui individ. 
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Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educaţia depinde foarte mult de familie. 
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Soluții pentru prevenirea abandonul școlar 

 
 

Autor Eremia Mihai Simina Maria 
 
 

Abandonul școlar este una dintre problemele intens dezbătute întrucât este una dintre primele 
probleme ce trebuie rezolvate dacă ne dorim prosperitate. De asemenea, sunt necesare atât date, cât 
și cercetari în acest sens astfel încât învățământul să țină cont de nevoile copiilor și adolescenților 
defavorizați pentru a preveni abandonul. La nivel comparativ sistemul de educație din mediul rural 
prezintă decalaje majore în comparație cu sistemul de educație din mediul urban. Astfel că, în 
sistemul de educație din mediul rural ne “lovim” de:  

 Lipsa sau prezența într-un număr mai mic decât necesarul a cadrelor didactice de înaltă 
calificare (În mediul rural există mai puține cadre didactice calificate angajate cu normă întreagă 
decât în mediul urban, astfel încât școlile au fost nevoite să angajeze un număr mare de cadre 
didactice slab calificate, cu fracțiune de normă, care fac naveta) 

 Situații familiale dificile frecvent întâlnite 
 Infrastructură școlară neadecvată 
 Rate mai mari de abandon școlar în învățământul primar și gimnazial semnificative ceea ce 

conduce la o participare scăzută la învățământul liceal și la rate și mai mici de participare la 
învățământul terțiar; 

Câteva soluții pentru prevenirea abandonul școlar 
Întrucât abandonul școlar este o problemă cu adevărat complexă, așa cum am prezentat-o până 

acum, determinată de cauze multiple este nevoie și de soluții multiple pentru a putea contribui la 
diminuarea acesteia. Astfel, în acest sens, se recomandă ca soluții: 

 În primă fază, identificarea elevilor aflaţi în abandon şcolar şi a cauzei abandonului punctual 
în funcție de regiunea sau zona analizată. Este foarte important să se cunoască care este numărul 
elevilor care au decis să renunțe la studii precum și care sunt motivele care i-au determinat pe 
aceștia să ia această decizie pentru a știi ce acțiuni se recomandă a fi întreprinse 

 Conștientizarea familiei în importanţa actului edicaţional şi implicarea ei în reabilitarea 
şcolară şi socială a elevului – pentru că principalii factori ce pot determina să abandoneze școala se 
găsesc la nivel familiei implicarea familiei în reducerea abandonului școlar este esențială și 
primordială 

 Implicarea mai mare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon școlar – 
pentru că o serie de reguli comportamentale se stabilesc la nivelul comunității, așa cum este 
prezentat în secțiunea anterioară,  implicarea acesteia în reducerea abandonului școlar este, de 
asemenea, foarte importantă 

 Combaterea sărăciei prin asigurarea hranei, a rechizitelor şi a îmbrăcăminţii necesare pe 
timp de iarnă pentru copiii care provin din familii sărace – pentru a putea continua să meargă la 
școală 

 Asigurarea transportului elevilor – în zonele care dispun de infrastructură rutieră  
 Asigurarea cazării – în internate sau decontarea chiriei lunare în situaţia în care şcoala nu 

dispune de internat sau în situaţiile în care transportul zilnic al elevilor nu este posibil 
 Integrarea în învățământul profesional – se urmărește ca elevii aflați în afara sistemului 

educațional să fie integrați în cadrul învățământului profesional pentru a-și putea continua studiile  
 Învățământul profesional dual – care are drept scop scăderea şomajului în rândul tinerilor cu 

vârste cuprinse între 15 ani şi 29 de ani, care au abandonat şcoala, nu urmează un program de 
formare profesională, nu muncesc şi au competenţe scăzute, prin formarea acestora în meserii cu 
deficit mare de personal pe piaţa muncii. 
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 Modificarea metodologiei și normelor privind înscrierea copiilor a căror tutelă este acordată 
familiei extinse – prin documente doveditoare, copiii din medii dezavantajate și a căror tutelă nu 
este deținută de părinții biologici ci incredințată familiei extinse, să nu fie refuzați la înscrierea în 
școală chiar dacă nu au domiciliul în circumscripția respectivă. Există cazuri în care copii 
încredințați familiei extinse spre creștere și aflați în risc de abandon școlar, sunt refuzați la înscriere 
deoarece domiciliul acestora se stabilește în instanță anual iar acesta poate fi diferit de la an la an. 

 Modificarea legii privind încurajarea agenților economici de a susține continuarea studiilor 
pentru copiii absolvenți ai ciclului gimnazial și secundar – Beneficiile fiscale sunt înregistrate 
contabil însă beneficiarii nu au parte mereu de practică sau chiar de angajare. Beneficiile fiscale 
acordate de stat, în cazul unui parteneriat cu Ministerul Educației, pot fi primite de agenții 
economici doar dacă se dovedește că elevii au îndeplinit stagiile de practică sau urmează o pregătire 
profesională de lungă durată în domeniul respectiv. De asemenea, reducerea abandonului prin 
încurajarea elevilor de a urma o școală profesională să se realizeze prin creșterea bursei de stat 
acordată acestora precum și prin garantarea angajării acestora la sfârșitul pregătirii în funcție de 
rezultatele beneficiarilor unui astfel de program. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Prof. Eugenia Teșeleanu 
Director al Școlii Gimnaziale Nr. 14, Constanța 

 
 
Problemă de actualitate în învățământul românesc, prevenirea și reducerea abandonului școlar a 

devenit prioritară în ultimii ani, având în vedere statisticile.  
Contextul socio-economic  din țara noastră este unul dintre factorii generatori ai abandonului 

școlar. Fiind implicați direct în asigurarea condițiilor necesare frecventării școlii, părinții unor elevi 
sunt afectați de faptul că nu au o ocupație stabilă, nu au locuri de muncă stabile, ccea ce conduce la 
condiții financiare precare.  

Cauzele care stau la baza abandonului școlar sunt multiple. Raportând la situațiile cu care ne-am 
confruntat în Școala Gimnazială Nr. 14, Constanța, acestea sunt următoarele:  apartenența  unor 
elevi la grupuri dezavantajate etnic (copiii rromi), socio-economic (părinți cu mentalități în care 
școala nu ocupă un loc de cinste și care nu au locuri de muncă pe termen lung), care provin din 
familii monoparentale, dezbinate și,  mai ales, plecați la muncă în străinătate; migrarea părinților la 
muncă în țări străine atrage multe repercursiuni asupra elevilor rămași acasă (aceștia sunt, de cele 
mai multe ori, lăsați în grija unor rude în vârstă, neputincioase sau dezinteresate de situația școlară a 
elevilor); rezultatele slabe la învățătură  pot fi un factor descurajator atât pentru elevi, cât și pentru 
părinți, care refuză să îi mai trimită la școală dacă au rămas repetenți.  

Rezumând, elevii în risc de abandon școlar sunt cei care aparțin grupurilor menționate anterior. 
Tot ei constituie și grupul țintă al măsurilor întreprinse pentru prevenirea și reducerea abandonului.  

În încercarea de a preveni abandonul școlar s-au impus măsuri care au avut și rezultate. Acestea 
au fost direcționate spre elevi, părinți și cadrele didactice. Proiectele locale, naționale și 
internaționale în care a fost implicată Școala Gimnazială Nr. 14 au avut ca parteneri: Ministerul 
Educației Naționale (Direcția Minorități), Centrul Educația 2000+, Consiliul de curriculum din 
Olanda, ONG Salvați Copiii!, ONG Roma Acces, Phare, UNICEF, Institutul de Științe ale 
Educației București, Holt Iași, Agenția Împreună, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Casa 
Corpului Didactic Constanța.  

Pentru ca școala să devină prietenoasă pentru cadrele didactice au fost organizate cursuri.  
Deosebit de eficiente au fost cele organizate de Ministerul Educației Naționale, Direcția Minorități, 
de Salvați Copiii!, Centrul Educația 2000+, Unicef , Institutul de Științe ale Educației București și 
de Holt Iași. Cadrele didactice au învățat să facă școala mai atractivă, dar și să consilieze părinții 
prin educația parentală sau prin cursuri susținute de voluntari din școală pe tema Cum să devenim 
părinți mai buni?.  

Prin derularea proiectului Centrului Educația 2000+ Șanse egale pentru copiii rromi și al 
UNICEF, Hai la școală!, s-au desfășurat activități diverse și atractive pentru elevi în cadrul 
microgranturilor cu finanțare dedicate integral elevilor.  

Implicarea unor inspectori de la Asistența Socială din cadrul Primăriei Constanța și a 
mediatorului școlar au adus beneficii tuturor celor activi în proiectul național și au facilitat relația cu 
comunitatea.  

În cadrul proiectului Roma Acces, Școala interculturală- școala viitorului, elevi din ciclul 
primar, din familii dezavantajate, au beneficiat de after-school și de o masă caldă, dar și de 
excursii/tabere gratuite.  

Promovarea educației incluzive și a educației interculturale au devenit obiective generale 
prioritare ale școlii, oferind elevilor șanse egale la educație, dar și posibilitatea de a se cunoaște 
reciproc și de a se accepta, fiind diferiți, dar împreună.  
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Participarea la proiectul internațional derulat de Casa Corpului Didactic Constanța, Cultura mea, 
cultura ta, cultura noastră!, a promovat diversitatea culturală.  

Scrisul face bine!, proiect interjudețean al Inspectoratului Școlar Județean Constanța la care au 
participat elevii școlii noastre, a stimulat copiii în activitățile școlare, în promovarea scrisului, 
oferind premii la final.  

O altă măsură luată la nivelul școlii a fost acordarea burselor pentru elevi și a pachetelor cu 
rechizite, încercând astfel să diminuăm problemele financiare cu care se confruntă familiile unor 
elevi. 

Prevenirea discriminării de orice natură și acordarea șanselor egale  constituie preocupări și 
măsuri permanente ale cadrelor didactice din Școala Gimnazială Nr. 14, Constanța.  

În concluzie, afirmăm că pentru a preveni și pentru a combate abandonul școlar măsurile 
adoptate trebuie să urmeze specificul populației școlare și al comunității din care provine și să fie 
direcționate atât spre elevi, cât și spre părinți și cadrele didactice.  
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 

Prof. inv. primar Faragau Liliana                                                         
Sc. Gimnaziala Iuliu Hatieganu 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială.  entru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel 
de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale.  

 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 

asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala 
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. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din 
punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 
vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi 
identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a 
tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de 
atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui 
loc de muncă.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 
Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie 
bine organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  

Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
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educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 
dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la 
competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
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ABANDONUL  ȘCOLAR 

 

Prof. Faur  Eva - Monica 
C. E. "Partenie  Cosma" Oradea 

 

 

La nivelul Uniunii Europene, România se află în continuare, indiferent de măsurile adoptate 
până la acest moment, în fruntea clasamentului la abandonul școlar cu o rată a 
abandonului de 18,5% la nivelul anului 2016 fiind depășiți la distanță mică doar de Malta 19,6% și 
Spania 19%.  

 
România este, de asemenea, singurul stat unde acest indicator crește în fiecare an, în comparație 

cu celelalte state ale Uniunii Europene. 
Abandon școlar se definește ca situația în care un elev nu frecventează cursurile de zi ale unei 

clase din învăţământul obligatoriu şi depăşeşte cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective. 
 
Rata abandonului şcolar reprezintă diferenţa între numărul elevilor înscrişi la începutul anului 

şcolar şi cel aflat în evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an şcolar, exprimată în raport procentual faţă de 
numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar. 

 
Cauzele abandonului școlar: lipsa resurselor financiare, modelul educațional oferit de părinți, 

modelul educațional oferit de frați, dezorganizarea familiei, integrarea  pe piața muncii. 
Învăţământul secundar superior cuprinde doi ani şcolari de învăţământ obligatoriu (clasele a IX-

a şi a X-a), însă doar 7 - 8 elevi din 10, în vârstă de 15 şi 16 ani (vârste teoretice corespunzătoare) se 
regăsesc în şcoală, în perioada de referinţă.  

 
Pentru anii terminali ai liceului/învăţământului profesional rata de cuprindere scade 

semnificativ, numai 6 -7 elevi din 10 fiind în sistem. Tendinţa generală, pentru toate vârstele, este 
de reducere a efectivelor de elevi cuprinse în învăţământ. 

 
Învăţământul secundar superior este nivelul la care se constată cea mai mare diferenţă de gen 

privind participarea la educaţie. IPG atinge, astfel, valori de aproximativ 1,20 pe întreaga perioadă, 
la vârsta de 14 ani, evidenţiind un avantaj foarte mare al fetelor la o vârstă care nu corespunde 
grupei de vârstă specifice învăţământului secundar superior (urmare a debutului şcolar timpuriu) şi 
valori cuprinse între 1,04-1,06 la 15 ani.  

 
La celelalte vârste ratele de cuprindere sunt mai mari tot în cazul fetelor, dar IPG nu mai reflectă 

inegalitate de gen. Participarea mai scăzută la educaţie a băieţilor comparativ cu fetele, precum şi 
tendinţa de părăsire timpurie a sistemului de educaţie mai evidentă în cazul acestora impun nevoia 
unor programe de sprijin pentru susţinerea participării la educaţie în rândul băieţilor, concomitent 
cu adaptarea ofertei şcolare la nevoile lor de formare şi la cerinţele pieţei muncii. 

 
Abandonul școlar poate fi redus prin următoarele acțiuni: programe  de informare în rândul 

comunității, familiilor  elevilor, oferirea  unor   modele educaționale, programe sociale de ajutorare 
a elevilor proveniți din medii dezavantajate. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti; 
 www.edu.ro. 

740
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PROF. ÎNV. PREȘCOLAR FAZEKAS BEÁTA ORSOLYA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VIIȘOARA,BIHOR 

 
 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel 
de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială şcolar.În măsura în care aceste obiective 
vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind 
urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat.Există şi cazuri în care părinţii 
încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme 
principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere 
social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii . Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor.  

De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor 
responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor 
comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru 
identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa 
negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale".        

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’ E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonândşcoala.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele.De aceea, o campanie serioasă de combatere 
a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o  extragere a şcolii din abandonarea în 
care se găseşte.Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 
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frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea 
obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii 
început.Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau 
religioase, psihologiceşipedagogice.   

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.Elevul care 
prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze adecvat în 
contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective profesionale, 
prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, provine dintr-o 
familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu este implicat în 
nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală. 
Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui 
copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
 
Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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Educaţia adevărată se fundamentează în familie, apoi se continuă atât în grădiniţă cât și în 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, educația se realizează prin puterea 
exemplului, prin o bună intervenţie a cadrului didactic, prin însuşi procesul educativ pe care-l 
desfăşoară cu copiii ce poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit 
din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în abandonarea frecventării 
școlii și părăsirea sistemului educativ înainte de obțineriea unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii unui ciclu de studii început. Din punct de vedere legal se specifică 
faptul că frecventarea obligatorie a școlii încetează la sfârșitul clasei a X-a. Atunci când statul 
controlează frecventarea școlii de către elevi, abandonurile înaintea termenului legal al școlarității 
obligatorii sunt relativ reduse, fiind adesea deghizate în absenteism intens. 

Educația este percepută ca o funcție vitală a societății, iar școala drept principala instituție prin 
care societatea își perpetuează existența. Astfel școala este un “factor cheie “ al dezvoltării.                   
De la scoală se asteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul și să înțeleagă 
prezentul, să îi ajute să conștientizeze și să își asume responsabilitatea pentru a se implica în 
orientarea destinului colectivităților către un viitor dorit. Din acest punct de vedere orice problemă 
cu care se confruntă  acest sistem de învățământ trebuie analizată, dezbătută și trebuie căutate soluții 
pentru o eventuală ameliorare. Pe această linie se înscriu și problemele de risc ale abandonului 
școlar cât și problemele comportamentale. 

Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii iar în plan social, pot fi 
considerate forme ale eşecului școlar prin excluderea socială şi profesională.  

Fenomenul se înregistrează în special la sate şi în comunităţile de rromi, unde copiii sunt folosiţi 
ca sursă de venit sau văzuți ca indivizi cu responsabilităţi în gospodărie. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie bine cunoscute în totalitate 
aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită 
faţă de restul copiilor. 

Una dintre marile probleme cu care se confruntă mediile politice, şi socio-economice din 
România o reprezintă educaţia copiilor rromi. 

Cei care nu frecventează sau abandonează şcoala, din păcate sunt deseori discriminaţi, învaţă în 
clase sau şcoli separate sau puşi în ultimele bănci ale clasei, uneori trataţi cu indiferenţă sau agresaţi 
verbal de către copii sau profesori, alți trăiesc în orfelinate sau instituţii pentru copii cu handicap 
sau, pur şi simplu, pe străzi şi în canale. 

Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie are ca scop prevenirea şi combaterea 
marginalizării şi excluderii sociale prin îmbunătăţirea ratei de participare la educaţie. 

Abandonul şcolar reprezintă culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din diferite 
motive urmează să se îndepărtează de şcoală iar în cele din urmă, o părăseşte. 

Cauzele principale pentru producerea fenomenului de acest fel se referă la factori externi ai 
şcolii, cum ar fi nivelul socio-economic scăzut al familiei, sau la factori interni  prin lipsa de 
adecvare a ofertei şcolii la nevoile şi interesele elevilor din grupul ţintă de elevi. 

La fel de importante şi cu impact asupra abandonului şcolar şi absenteismului pot fi: cerinţele 
educaţionale speciale, lipsa interesului faţă de şcoală sau dificultăţile de adaptare la mediul şcolar, 
precum și alte caracteristici individuale ale elevilor. 
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Măsurile de intervenţie trebuie focalizate pe acest complex de cauze şi trebuie adaptate/ 
personalizate în funcţie de factorii de risc ce afectează fiecare elev în parte. 

Școala trebuie să încerce să suplinească astfel prin oferta sa educaţională şi de sprijin în învăţare 
lipsurile cu care vine elevul din familie şi comunitate şi să elimine sau să minimalizeze efectele 
negative pe care o parte dintre aspectele legate de contextul socializării le pot avea asupra 
şcolarizării copilului. 

În consecinţă elevii trebuie să fie monitorizaţi în ceea ce priveşte adaptarea încă de la începutul 
şcolarizării, astfel încât să se poată prevedea şi preveni eşecul lor şcolar. 

 
  
Bibliografie: 
 
Stephane Clerget,  (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 
Anton Moisin (2010), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

 
Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 

studiem câteva cauze: 
 

şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează 
posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă 
deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică 
prin presiunile de ordin economic. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor 
disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire 
existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea 
hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. E o simplă părere fără cunoaşterea 
generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a 
unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
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atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 

identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  
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Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 

  
 

Bibliografie: 
 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
 

747



 
CAUZE ALE ABANDONULUI SCOLAR 

 
 

Profesor invatamant prescolar Festeu Marcela Alexandra 
GPP Sanmiclaus, judetul Alba 

 
 
 
Aceste cauze sunt plasate în general la trei nivele diferite: cel al elevului şi al familiei sale, al 

comunităţii de provenienţă şi al şcolii. 
Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit constituie 
elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. O soluţie pentru 
cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune din ţările vestice, şi 
anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi aducătoare de 
venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele de baby-
sitting pentru o seară. 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori ai abandonul şcolar timpuriu sunt: 
 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 

ales în comunităţile rurale. 
 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 

individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 
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cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

 Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 

 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de 
vârstă. Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul “a doua şansă” este 
frecventat de tineri de peste 20 de ani.  

 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei. Când 
elevii repetă un an de mai multe ori deoarece nu au trecut clasa la două sau trei materii (de regulă 
aceleaşi) ar trebui luate în cosiderare notele de trecere de la celelalte materii.  

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 
activităţi de timp liber. 

 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

 Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

 Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în 
comunităţile cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt 
frecvente. 

 Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 

 Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 
 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de urmărire a evoluţiei cohortelor şcolare. 
 Motivarea prin premiere a cadrelor didactice. 

749



 
SOLUTII EFICIENTE                                                                 

PENTRU PREVENIREA TIMPURIE A ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Prof. DOCHIA FIAT 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 27 TIMIȘOARA 

Structură: GRĂDINIȚA P. P. Nr. 3, Jud. TIMIȘ 
 
 
Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, este o temă foarte mult abordată în mediul 

şcolar. Acest element s-a transformat într-o problemă foarte serioasă care a acaparat sistemul de 
învățământ românesc. În  combaterea abandonului şcolar în învățământul preșcolar este participarea 
tuturor copiilor preșcolari  la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Marele psihopedagog Pestalozzi afirma acum două secole că ʺvârsta preșcolară a fost si va 
rămâne pentru copii, temelia educativă a întregii viețiʺ. Acest lucru se poate aplica și demonstra, 
chiar acum, în zilele noastre. 

Pornind de la această premisă, putem susține faptul că  la o evoluție pozitivă a copilului, unul 
dintre cei mai importanți factori este grădinița. Fiind prima verigă a sistemului de învățământ, ea 
reprezintă un element crucial în procesul, dar și în dezvoltarea fizică, psihică și emoțională a 
copilului. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. 

În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai 
frecvent. 

Instituția preșcolară este indispensabilă, iar integrarea și încrederea copilului  în mediul social, 
depinde de educatoare. 

Acest prim efort de adaptare la viața socială va avea un mai mare succes atunci când se 
consolidează relația între copil și educatoare. 

Educatorea este prima persoană cu care cel mic ia contact și alături de care își va petrece o mare 
parte a timpului. Este foarte important ca această persoană să se mențină aceeași, indiferent de 
influențele externe. Ea este mai mult decât un exemplu în materie de comportament, personalitate şi 
prezenţă estetică 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, un rol decisiv în formarea conceptului 
despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. 

Educatorea trebuie să se transforme într-un model pentru cei pe care-i îndrumă, creionând 
profilul unei persoane calde şi sensibile. 

Menirea fiecărei educatoare este de a şi-l face pe copil partener în demersul educativ. Ea trebuie 
să susţină şi să consolideze dezvoltarea şi comportamentul copilului, raporturile cu sine şi cu 
ceilalţi, astfel încât acesta să poată atinge momentul când îşi formulează singur reguli şi principii. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 
dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar. 

Educația preșcolară are nevoie de tehnici noi pentru a stimula copiii și pentru a favoriza 
derularea cu succes a procesului. 

Pentru o dezvoltare armonioasă a “viitorului adult” este important ca mediul educativ în care 
acesta îşi desfăşoara activitatea să manifeste atitudini constructive şi să-i ofere şansa de a urma o 
cale optimă spre o evoluţie pozitivă. 

750



Ne dorim copiii puternici din punct de vedere emoțional, voioși, curajoși și perfect ancoraţi în 
vremurile pe care le trăiesc. Haideți să le dăm aripi într-un proces educațional sănătos și să  facem 
tot posibilul ca ei să nu fie marcați de astfel de evenimente, încă de la începutul vieții lor sociale.. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde  de fiecare educatoare în parte,, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

În România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie 
să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

Familia este unul din microgrupurile esentiale din care copilul face parte si a carui evolutie, in 
sens pozitiv sau negativ, influenteaza in mod intim si inevitabil dezvoltarea copilului, sub toate 
aspectele. Se poate vorbi despre o sumedenie de factori legati de dinamica vietii familiale, care prin 
eroziunea lor indelungata, mai mult sau ma putin accentuata, duc in cele din urma la aparitia unor 
tulburari a vietii afective, comportamntale si chiar a psihicului copilului, generand distorsiuni, 
dereglari, al caror efect va fi resimtit de catre copil o perioada indelungata.  

Actionand asupra personalitatii in intregimea ei, unul din segmentele afectate va fi cel cognitiv, 
implicand in mod pregnant capacitatea de invatare a individului si implicit capacitatea lui de a face 
fata cerintelor scolare. in absenta unei interventii prompte si eficace, afectiunile produse se pot 
croniciza, pana in momentul cand esecul scolar se generalizeaza, iar elevul recurge la abandon 
scolar (Stanciulescu, E., 1997, p. 59). 

Se ştie că dintotdeauna neînţelegerile, dezechilibrele în plan familial au constituit originea 
problemelor şcolare ale copilului. 

Examinând situaţiile stresante pentru copil în familie, constatăm că ele se înscriu într-o arie 
neaşteptat de largă, luând forme dintre cele mai variate. Ele se întâlnesc, deopotrivă, în familia 
dezorganizată sau pe cale de a se destrăma şi în familia consolidată, dar care face greşeli de educaţie 
din grija excesivă sau din indiferenţă faţă de problemele copilului. 

Dialogul cu familia este unul din elementele indispensabile ale reusitei  prevenirii abandonului 
scolar 

Rolul acestora este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ 

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe părinții să 
conştientizeze importanța şcolii. 

In acest context se pune si problema: de relația cu familiile trebuie sa se ocupe profesori 
specializati sau toti profesorii? Solutia ideala pare a fi: toti profesorii să aiba relatii obisnuite de 
colaborare cu familiile, profesorii specializati (consilieri educationali) să rezolve cazuri particulare, 
dificile, sa efectueze vizite in familii, cand este necesar și să organizeze reuniunile cu parintii. 
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Abandonul școlar – Cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. Filip Adela – Cristina                                                              
Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu”, Constanța 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început.  

Cauzele abandonului școlar pot fi evaluate din trei perspective: 
Cauze psihologice – fac referire la personalitatea și 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). 

Cauze sociale - care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stilparental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi înstrăinătate. 

Putem vorbi de adevărate bariere socio-economice care reduc şansele familiilor sărace de a-şi 
trimite copiii la şcoală, cum ar fi: 

 
1. asigurarea hranei zilnice şi a pacheţelului cu mâncare pentru şcoală. 
2. lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei sezoniere, 
3. lipsa condiţiilor locative necesare studiului, 
4. costurile/ cheltuielile educaţionale ridicate 
 
Familia, prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa culturală şi gradul ei de 

integrare socială, constituie un mediu educativ determinant. Orice dezacorduri şi tensiuni existente 
în mediul familial vor genera în conştiinţa copilului îndoieli, reticenţe sau reacţii neadaptative. 
Şcoala solicită părinţilor să exercite asupra copiilor un control accentuat. Familiile copiilor care 
abandonează şcoala sunt deficitare sub aspectul controlului parental exercitat. 

 
Cauze psihopedagogice – care fac referire la contextul școlar specific: presiunea grupului, 

supraîncărcarea școlară, comunicarea defectuasă profesor-elev, evaluarea subiectivă a elevilor de 
către profesor, frica de evaluare, situații conflictuale cu colegii, practivi educative percepute de 
elevi ca fiind nedrepte, fomă de aărare impotriva disciplinei excesiv de rigidă și severă, politici 
proabsenteiste ale școlii la elevii din clasele terminale. 

 
Cauzele psihologice - care ţin de elev, de structura lui particulară şi se referă la: 
 
- anumite probleme grave de sănătate de natură anatomico-fiziologice (malformaţii corporale 

sau defecte senzoriale, inclusiv handicapul fizic) care dau naştere unor complexe de inferioritate şi 
în cazul în care acest copil nu este susţinut afectiv de către cei din jur, el va deveni tot mai suspicios 
şi timorat în situaţiile şcolare evitând pe cât posibil acţiuni de grup şi în final să abandonează 
şcoala; 

- cauze psihologice care ţin de deficienţe ale dezvoltării psiho-intelectuale (nivel redus al 
inteligenţei, autismul infantil, profunda interiorizare a ideilor, a sentimentelor proprii, îndepărtarea 
de realitate, hipersensibilitate sau irascibilitate, stau la baza crizelor impulsive şi a reacţiile de 
abandon şcolar de tot felul, inclusiv a celui şcolar. 
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Modalități de prevenire a abandonului școlar 
Prevenirea fenomenului de abandon şcolar comportă anumite limite. Acestea apar datorită 

multitudinii de fenomene care condiţionează prin interacţiunea lor abandonul şcolar. Făcând 
analogia între abandonul şcolar şi predelincvenţă, eficacitatea acţiunii preventive este subminată de 
limite interne şi/sau limite externe. 

 
Limite externe: 
-   abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de societate, deci el nu poate fi eliminat. 
-   eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul şcolar este practic imposibilă. Măsurile 

de prevenire nu-şi pot propune decât intervenţii asupra factorilor responsabili de abandonul şcolar 
în vederea limitării acţiunii lor nocive; 

-  deseori măsurile preventive nu sunt bine coordonate şi ele nu-şi ating scopul. 
 
Limitele interne: 
- scăderea eficacităţii acţiunilor preventive, datorită neimplicării în acţiunea preventivă a tuturor 

forţelor sociale interesate; 
- nu toţi actorii sociali reacţionează la metodele de prevenţie, mai ales datorită caracteristicilor 

de personalitate; 
- prevenţia nu poate depăşi anumite concepţii şi comportamente pe care societatea le 

construieşte prin promovarea anumitor valori şi practici sociale; 
- activităţile preventive fac apel la diverse tehnici, dar nu toate din cale utilizate sunt pertinente. 

Unele solicită costuri prea ridicate ceea ce le face greu aplicabile. 
 
Un  element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor elevilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul clasei fiecare poate avea un loc, un 
statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o 
poate face profesorul se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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ABANDONUL ȘCOLAR CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 

Filipiuc Mihaela-Ionela                                                                 
Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Grănicești 

 

MOTTO: 
”Nu merge pe unde te duce drumul, mergi pe unde nu există un drum și lasă o urmă.” 

R.W. Emerson 
 

Abandonul școlar este un fenomen complex și este din ce în ce mai frecvent considerat una 
dintre problemele principale cu care se confruntă societățile europene. Abandonul școlar poate avea 
consecinte grave, nu doar pentru elevi și familiile lor, dar și pentru societate în general deoarece 
conduce la costuri economice și sociale. 

Consecințele abandonului școlar pot fi extreme, pentru că  reduce șansa tinerilor de a participa 
în mediul social, cultural și economic al societății. Mai mult, crește riscul individual de șomaj, 
sărăcie și excludere socială. Poate afecta câștigul financiar pe tot parcursul vieții, la fel și 
bunăstarea și sănătatea personală. Efectele pot fi transmise și următoarei generații, fiindcă decizia 
de a părăsi timpuriu școala reduce șansele copiilor de a avea succes în școală. 

Momentul abandonului școlar se asociază într-o mare masură cu anumite evenimente din viața 
personală a copiilor. Printre acestea mutarea dintr-o localitate în alta, separarea părinților, pierderea 
slujbei de către unul sau ambii părinți, apariția unui nou membru al familiei. Cu toate acestea, 
decizia de a nu mai frecventa școala este asociată și cu anumite evenimente școlare cum ar fi 
repetenția sau absenteismul regulat. Decizia de a abandona este adesea aprobată sau chiar solicitată 
de către părinți, aceștia văzând în abandonul școlar al copilului o soluție de supraviețuire a familiei 
pe termen scurt, fără a lua în considerare efectele pe termen lung ale acestei decizii. 

Putem identifica și clasifica următoarele cauze ale fenomenului de risc de abandon școlar: 
A. Cauze ce țin de condițiile socio-economice ale familiei: situația materială - principalul motiv 

al abandonului școlar este, în principal, sărăcia.; relațiile în familie - angajarea copiilor în treburi 
gospodărești, persistența modelului cultural al gospodăriri țărănești; dezinteresul părinților și 
nivelul de educație scăzut; calitatea locuinței- lipsa spațiului fizic, al dotărilor și a lipsei utilităților; 
mediul familial - atmosferă caracterizată de certuri frecvente și violență; lipsa ajutorului la 
învățătură; părinți reticenți.  

B. Cauze ce țin de școală: organizarea și metodele didactice; atitudinea necorespunzătoare a 
cadrelor didactice; baza materială a școlilor, dezinteresul școlilor. 

C. Cauze ce țin de elev: starea lui psihologică; caracteristicile de personalitate; atitudinea 
elevilor față de procesul educativ;potențialul limitat al elevilor. 

Datorită faptului că o dată pierdută legătura cu școala elevului îi este din ce în ce mai greu să 
revină la îndatoririle avute înainte, prevenția abandonului școlar trebuie să funcționeze de la 
primele semne. Astfel trebuie să se ia măsuri de la primele absențe repetate, discuții în particular cu 
elevul și apoi cu părinții acestuia, în încercarea de a-l readuce pe calea frecventării cursurilor. 
Această “consiliere” se poate efectua și în ora de dirigenție sau în alte momente care ar permite 
dialogul liber, neîngrădit profesor – elev.  

Preocuparea pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educație, cu atât mai mult cu cât factorii determinați ai abandonului se multiplică și 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural profesional din ce în ce mai 
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provocator în care sistemul de învățământ fucționează. 
Măsuri de prevenire e abandonului școlar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
    juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială 

prin popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în cadrul grupului fiecare poate avea un loc, un 
statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. 
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Metode şi căi de integrare a elevilor, prin intermediul jocului didactic, 

în orele de limba și literatura  română 
 
 

Profesor: Florea Alina 
Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Bălceşti, Judeţul Vâlcea 

Ciclul Gimnazial - 20.05.2018 
 
 
Jocul, ca formă de activitate instructiv-educativă, trebuie înţeles ca un cadru organizatoric inedit 

de desfăşurare a activităţii didactice, în care eleviii să găsească climatul psihologic şi social de 
manifestare şi de dezvoltare a propriei lor personalităţi.Antrenat în joc în calitatea sa de 
coparticipant la propria formare, elevul este sprijinit să dobândească metode şi cǎi accesibile de 
cunoştinţe, să poată cuceri orice cunoaştere de care are nevoie. 

Jocul copilului - spune Emile Planchard, nu este numai o oglindă fidelă a personalităţii sale în 
formare…, ci poate fi utilizat ca şi auxiliar educativ şi chiar să servească drept bazǎ a metodelor de 
predare în şcoală.        

Prin joc se creează un climat propice conlucrării fructuoase între elevi pentru realizarea 
sarcinilor jocului, fiecare participant caută să se afirme, să contribuie cu idei proprii.  

Locul jocului didactic în cadrul orelor de limbă română, este de obicei în partea finală a lecţiei. 
În acest caz, prin joc se consolidează, se fixează şi se sistematizează cunoştinţele predate. Dar există 
situaţii când, pe parcursul lecţiei, elevii dau semne de oboseală  şi îşi pot reveni, printr-o activitate 
atractivă, cu caracter de joc.       

De asemenea, jocul didactic se poate utiliza şi în scopul introducerii elevilor în conţinutul noii 
teme, deci în prima parte a lecţiei.Ca urmare, putem să apelăm la jocul didactic în momentele cele 
mai potrivite ale lecţiei, în măsura în care prin joc se pot rezolva sarcini didactice cu mai mare 
eficienţă. Jocurile se pot introduce în lecţii, de la caz la caz, chiar în mai multe etape. 

În scopul analizei articulaţiei şi percepţiei sunetelor, se poate introduce în lecţii, printre celelalte 
forme de activitate şi jocul didactic cu un conţinut adecvat, impus de sarcina dominantă a lecţiei. 
Unele jocuri precum: „Jocul silabelor”, „Spune mai departe”, „Completează cuvântul”, „Unde se 
găseşte cuvântul”, „De-a cuvintele” sau „Schimbă prima silabă” se adoptă în activitatea la clasă, 
pentru a contribui la formarea şi consolidarea la elevi a abilităţii şi deprinderilor de articulare 
corectǎ a sunetelor, de pronunţie corectă a cuvintelor folosite în comunicare, în conformitate cu 
cerinţele programei. 

Se poate constata că în timpul desfăşurării jocurilor elevii depun eforturi de realizare a scopului 
propus, scapă de timiditate sau chiar de refuzul de a pronunţa anumite sunete, silabe sau cuvinte. 

Jocul didactic creeazǎ în clasă o atmosferă de predare-învăţare propice,  stimulează creator 
elevii, îi determină să comunice prin intermediul dialogului, introducând în vocabularul activ 
cuvinte noi.         

Datorită conţinutului şi modului lor de desfăşurare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de 
activizare a întregului colectiv al clasei, lucru remarcat în bibliografia problemei, de exemplu: 
“Metoda jocurilor valorifică avantajele dinamicii de grup. Interdependenţele şi spiritul de 
cooperare, participare efectivă şi totală la joc angajează atât elevii timizi cât şi pe cei mai slabi, 
stimulează curentul de influenţe reciproce, ceea ce duce la creşterea gradului de coeziune în 
colectivul clasei ...”(  Bunescu V. Direcţii de modernizare a metodelor de învăţământ în limbă şi 
literatură “, vol.V.,pag.824 ) 

În condiţiile în care şcoala contemporană deplasează accentul de pe memorarea unei cantităţi de 
cunoştinţe pe dezvoltarea gândirii creatoare, pe însuşirea metodelor şi tehnicilor muncii intelectuala, 
pe dobândirea deprinderilor de muncă independentă, elevul devine - aşa cum s-a subliniat adesea - 
participant activ la propria formare, iar profesorul se situeazǎ pe o nouă poziţie, orientându-i felul 
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cum trebuie să înveţe. 
Din această perspectivǎ, compunerea ca obiect de învăţământ capătă sarcini sporite. Pe lângă 

însuşirea exprimării corecte, orale şi scrise, activităţile specifice disciplinei vizează dezvoltarea 
imaginaţiei şi a gândirii elevilor, formarea deprinderilor de a dezvolta, de a crea după posibilităţile 
fiecăruia, contribuind în general la formarea personalităţii elevilor. 

”Compunerile realizează pe de o parte o sinteză a tot ceea ce învaţǎ la comunicare, la citire, 
precum şi la celelalte obiecte de învăţământ, sub raportul corectitudinii exprimării.” (Popescu 
Mihăieşti, Alexandru, Stimularea creativităţii în exprimarea oralǎ la copii, în Revista de pedagogie, 
nr. 9, 1985, pag. 8 – 11). 

Jocurile didactice sunt antrenante pentru toţi elevii şi acţionează favorabil şi la elevii cu 
rezultate slabe la învăţătură, crescându-le performanţele şi încrederea în capacităţile lor, siguranţǎ şi 
promptitudine în răspunsuri, deblocând potenţialul creator al acestora.  

Considerând jocul ca mijloc de verificare a cunoştinţelor elevilor şi consemnând rezultatele 
obţinute de elevi în cadrul fiecărui joc, vom avea o situaţie mai exactă a cunoştinţelor însuşite de 
elevi, a lacunelor existente, creându-ni-se posibilitatea de a interveni la timp pentru eliminarea 1or. 

Aşadar, jocurile didactice şi jocurile exerciţiu utilizate s-au dovedit a fi forme utile de învăţare, 
consolidare şi verificare a cunoştinţelor elevilor în general şi a limbajului în special. Eşalonarea 
jocurilor pe parcursul lecţiilor într-o anumitǎ ordine gradatǎ a făcut posibilă accesibilitatea sarcinii 
didactice şi obţinerea unor rezultate calitativ superioare. 

Experienţa acumulată de copii pe parcursul jocurilor, precum şi materialul verbal bogat şi variat 
au contribuit substanţial la dezvoltarea cantitativǎ şi calitativă a vocabularului activ al copiilor. 

Situaţiile de joc în care au fost puşi copiii în scopul realizării sarcinii didactice au antrenat şi 
exersat concomitent analizatorii auditivi, vizuali şi motrici. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 

FLOREA IOANA 

 

Deşi este un fenomen vechi, abandonul şcolar constituie una din problemele esenţiale ale şcolii 
contemporane. Urgenţa soluţionării problemei abandonului şcolar a fost accentuată de invazia 
tehnologiei în viaţa cotidiană, de o economie fondată de stăpânirea cunoştinţelor, de dezvoltarea 
accelerată a ştiinţei şi tehnicii, de nevoia de forţă de muncă înalt calificată. 

Abandonul școlar, constă în încetarea fregventării școlii, mai exact părăsirea sitemului educativ  
indiferent de nivelul la care s-a ajuns înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Abandonul a început să reprezinte o gravă 
problemă în societatea din zilele noastre. 

Consecinţele abandonului şcolar sunt numeroase: elevii care abandonează şcoala sunt mai puţin 
implicaţi în viaţa comunităţii, sunt supuşi riscului de a consuma droguri, alcool. Ca adulţi, se 
integrează profesional cu dificultate, sunt mai slab plătiţi, au uneori probleme de sănătate mentală şi 
fizică şi solicită ajutor social, iar în familiile lor există riscul reproducerii dificultăţilor şcolare şi 
sociale.  

Abondonul şcolar poate fi influenţat de factori macrosociali, mezosociali (instituţionali şi 
familiali) şi microsociali (factori individuali şi interpersonali). Organizaţia şcolară, climatul 
acesteia, orarul, dificultatea curriculum-ului, stresul trecerii de la ciclul primar la cel gimnazial pot 
influenţa abandonul şcolar. Trăsături de personalitate ca stimă de sine scăzută, stările afective 
negative persistente, atribuirile externe, slaba autoeficacitate sunt asociate cu rate mai înalte de 
părăsire a şcolii înainte de certificarea studiilor. 

Cercetările desfăşurate asupra elevilor cu abandon şcolar au condus la stabilirea unor tipologii:  

• elevii care au părăsit şcoala datorită subdotării intelectuale comparativ cu elevii capabili care 
pot abandona cursurile voluntar ori sunt exmatriculaţi;  

• elevii care au abandonat şcoala explicit comparativ cu elevii care abandonează discret, au un 
randament slab deşi par a se angaja în învăţare (Janosz, 2000).  

Utilitatea tipologiilor se dovedeşte importantă în diferenţierea intervenţiilor psihopedagogice 
sau în stabilirea proiectelor instituţionale, a politicilor naţionale. Cunoaşterea elevilor devine 
condiţia necesară a diferenţierii pedagogice a cărei necesitate o semnala E. Claparède (1912) 
afirmând acum aproape un secol “noi ne îngrijim mai mult de picioarele copiilor noştri decât de 
spiritul lor”. 

În concluzie, măsura de preventie a eșecului școlar “parteneriatul școala-familie”, deoarece 
pentru mulți elevi factorii eșecului școlar se situează în familie, și nu în cadrul contextului școlar. 
Pentru buna funcționare a relației “școala-familie” este necesar ca părinții să acorde importanță 
școlii, să manifeste interes pentru studiile copiilor lor, să se arate preocupați de formarea 
profesională a copiilor, de perspectivele lor sociale.  

Nu mai puțin importantă este asigurarea în familie a unui cadru cultural adecvat, deoarece s-a 
constatat că precaritatea culturală a familiei poate provoca un retard al dezvoltării intelectuale 
generale a copilului. 
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                               
Cauze și modalități de prevenire 

 

Florea Oana Georgeta 

 

Abandonul școlar reprezintă o piedică în ceea ce privește egalitatea șanselor tinerilor într-o 
societate democratică. 

În ciuda efortului realizat în materie de educație și de formare, în ciuda numărului mare de tineri 
care promovează examenul de bacalaureat, foarte mulți dintre aceștia părăsesc școala fără să fi 
dobândit măcar cunoștințele, competențele minimale care să le permită să reușească în viață în mod 
activ. 

Abandonul școlar nu este un fenomen nou. El este o situație socială complexă care are multiple 
cauze și care cere urgent măsuri de prevenție. Fără nicio surpriză, cei mai mulți dintre tinerii care 
abandonează școala provin din medii defavorizate. Absenteismul este primul semn al abandonului 
școlar, urmat de: practicile pedagogice neadecvate, climatul școlar negativ, relațiile negative dintre 
părinți și copii, dintre părinți și profesori, dintre părinți, școală și comunitate. 

Cercetările recente au scos în evidență mai multe cauze ale abandonului școlar, după cum 
urmează: 

 de ordin individual- stima de sine, nivelul de depresie, obișnuințele sociale, imaginea școlii, 
comportamentul social etc. 

 de ordin familial- stilul educativ, discuțiile dintre părinți și copii, ajutorul școlar, aspirațiile 
școlare, calitatea relațiilor dintre familie și școală etc. 

 de ordin școlar- relațiile între părinți și profesori, activitățile școlare, regulile școlare etc. 
Se știe că tinerii cu situație socială dificilă sunt cel mai mult expuși acestui fenomen. 
O modalitate eficientă de prevenire, ar fi realizarea unei relații pozitive între cele trei instituții: 

familie, școală și comunitate. 
Relațiile dintre familie, școală și comunitate trebuie să fie strânse, armonioase ca să poată 

contribui la o reală dezvoltare în bine a copiilor de azi, a viitorilor tineri de mâine. În prezent aceste 
relații sunt aproape inexistente pentru că părinții nu colaborează pozitiv nici cu profesorii, nici cu 
reprezentanții comunității de care aparțin.  Ei nu înțeleg că educația este singura șansă care ar putea 
să-i ajute să se dezvolte atât intelectual, cât și fizic/social. Cum? Prin implementarea unor programe 
specifice acestei situații. De exemplu, școala, prin reprezentanții ei: managerul, consilierul școlar, 
profesorii, să încerce să intervină prompt, la momentul potrivit atunci când elevii sau familiile lor 
au probleme; să-i implice în cât mai multe activități atât pe elevi, cât și pe părinții lor pentru a 
scoate în evidență cât de important este lucrul în echipă; să-i responsabilizeze, să-i informeze etc.   

Comunitatea joacă un rol cheie în ameliorarea experiențelor de viață ale tinerilor. În momentul 
în care se va înțelege că fiecare individ în parte este important, atunci tinerii vor vrea să contribuie 
și ei la dezvoltarea comunității care i-a protejat, muncind la dezvoltarea acesteia, abandonul școlar 
va fi considerabil redus. Perseverența școlară și reușita elevilor vor fi vizibile când cele trei instituții 
vor reuși să colaboreze real, armonios și pozitiv.  

O altă modalitate preventivă ar fi: oferirea unei a doua șanse pentru tinerii care au abandonat 
școala. Programul A doua șansă există în România, durează trei ani și oferă sprijin pentru cei care 
nu au reușit să-și finalizeze studiile din diferite motive. Tinerilor care se înscriu în acest program, li 
se oferă șansa de a promova cele zece clase obligatorii. În acest fel, aceștia nu vor mai fi expuși 
șomajului și nici nu vor mai fi expuși riscului de a fi excluși din societate. Acest program ar trebui 
să existe în toate școlile de stat de pe teritoriul țării noastre! 

Alte soluții eficiente de prevenire a abandonului școlar: clasele să fie cu maximum 22 de elevi, 
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prime speciale acordate învățământului și formării continue a cadrelor didactice. 
Ținând cont de numeroasele schimbări demografice care afectează familiile din România, 

motivarea elevilor pentru studiu ar trebui să reprezinte o prioritate atât pentru școală, cât și pentru 
întreaga societate românească. 
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Abandonul școlar în mediul rural 

 
 

Prof. Florean Elisabeta, 
 Liceul Tehnologic ,,Arhimandrit Chiriac Nicolau" Vînători-Neamț 

 
 
Abandonul școlar apare îndeosebi in familiile dezorganizate, cu condiții materiale precare și 

nivel de trai scazut, unde lipsa interesului pentru școală atât din partea parinților, cât și a copiilor, 
nesupravegherea lor de catre parinti, fie prin lipsa de autoritate a acestora, fie prin plecarea lor la 
munca in strainatate sunt tot atatia factori covarsitori ce sporesc amploarea fenomenului 
abandonului scolar.  

O alta parte a copiilor abandoneaza scoala pentru ca provin din familii cu parinti alcoolici, 
divortati sau decedati, situatii in care acestia nu mai pot sa constituie un model educativ pozitiv. 
Exista si situatii in care familia considera ca este mai utila folosirea copiilor pentru a intregi 
veniturile. Aceasta situatie se gaseste in mediul rural, unde copiii trebuie sa munceasca pamanturile, 
sunt folositi pe post de ciobani sau trimisi la munca in alte judete. 

Accesul la educatie al copiilor provenind din familii sarace este o problema atat de natura 
educationala, cat si socio-economica. Cu alte cuvinte, cauzele pentru care acestor copii le este 
ingradit accesul la educatie sunt in egala masura legate de disfunctiile din sistemul educational, cat 
si de problemele de natura socio-economica, pornind de la imposibilitatea asigurarii hranei zilnice si 
a pachetelului pentru scoala, a imbracamintei si incaltamintei adecvate fiecarui anotimp si 
terminand cu cheltuielile educationale care depasesc cu mult posibilitatile parintilor, care sunt 
confruntati astfel cu o situatie paradoxala, in care beneficiile materiale conditionate de frecventarea 
scolii sunt cu mult sub costurile educationale pe care le presupune participarea scolara. 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, saracie si lipsa oportunitatilor de 
succes socio-profesional pentru absolventi. Lipsiti de motivatie, multi dintre elevii claselor 
gimnaziale renunta in primii ani de studiu, ramanand sa dea o mana de ajutor in gospodariile proprii 
sau, muncind ca zilieri la oameni mai avuti din sate. 

Saracia comunitatilor din zonele defavorizate limiteaza posibilitatile parintilor de a oferi 
copiilor resursele necesare educatiei. Aceasta stare provoaca deseori, exploatarea copiilor prin 
munca de catre parinti.  Lipsa interesului pentru scoala se explica prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamagirile personale ale parintilor si prin lipsa de cultura a comunitatii care poate fi 
susceptibila fata de institutiile formale. 

Cercetarile din domeniul educational au relevat faptul ca mediul socio-cultural de provenienta al 
elevilor este una dintre cele mai importante variabile in reusita sau esecul scolar si profesional al 
elevului. Este foarte importanta atitudinea familiei in raport cu scoala. Cunoasterea acestora 
atitudini si identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate in raport cu carierea 
scolara a tinerilor constituie un factor important in prevenirea abandonurilor. 

Climatul familial are un rol hotarator in cauzele de abandon scolar. Astfel, dezorganizarea vietii 
de familie, consecinta a divortului , climatul familial conflictual si imoral, excesiv de permisiv, 
divergenta metodelor educative si lipsa de autoritate a parintilor, atitudinea rece, indiferenta sau 
dimpotriva, tiranica a acestora, iata alte cateva aspecte care conduc spre abandonul scolar. 

Abandonul scolar este rezultanta unei combinatii de cauze interne si externe, de factori interni si 
factori externi. Fiecare abandon are o istorie personala si sociala legata de modul cum se aplica 
diferentiat principiul dezvoltarii. Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflati intr-o 
anumita configuratie pedagogica, psihologica si sociala care determina la randul ei mai multe 
consecinte imediate dar si de durata. 

Abandonul scolar timpuriu se raporteaza la nivelul de educatie si statutul profesional al capului 
familiei, originea etnica, zona in care locuieste familia si nivelul de saracie al acesteia. In anumite 
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situatii, parintii au slujbe temporare pe piata neagra si tind sa-si implice si copiii in aceste activitati, 
ceea ce determina prezenta redusa a acestora la scoala. 

Multi copii frecventeaza numai invatamantul obligatoriu si nu isi maresc sansa de a patrunde pe 
piata muncii prin frecventarea formelor de invatamant profesionale/ocupationale sau post-
liceale. Aceasta situatie se datoreaza partial unor aspecte care tin de disponibilitate si capacitate 
financiara.  

Trebuie remarcata scaderea valorizarii educatiei in randul familiilor care intampina probleme de 
natura socio- economica, ceea ce conduce la abandon scolar si reorientarea copiilor catre piata 
muncii. In lipsa unor masuri adecvate, acestea pot conduce la o perpetuare pe termen lung a starii de 
saracie, prin crearea unui cerc vicios saracie- educatie redusa, lipsa de educatie- saracie.  

Datorita efectelor pe termen lung, intre saracie si accesul la educatie exista o relatie de influenta 
reciproca, lantul cauzal conducand la transmiterea inter-generationala a starii de saracie, cu efecte 
atat la nivel individual cat si colectiv, societal. Cu alte cuvinte, unui copil provenind dintr-o familie 
aflata in saracie extrema, din cauza lipsei de resurse materiale si a suportului social adecvat, i se va 
limita accesul la educatie si la instruire profesionala adecvata. Lipsa instruirii scolare si profesionale 
va scadea sansele sale pe piata muncii si va creste riscul de excludere sociala, iar efectul pe termen 
lung este caderea sa sub pragul de saracie, transmitandu-se astfel starea de saracie de la o generatie 
la alta. 

De aceea, atat statele membre ale Uniunii Europene cat si Romania identifica accesul la 
educatie ca un drept fundamental. Acesta reprezinta atat un mod esential de prevenire a riscului de 
saracie si excluziune sociala, cat si o modalitate importanta de sprijinire a incluziunii sociale a 
grupurilor vulnerabile. Accesul la educatie, definit ca posibilitatea de utilizare a dreptului la 
invatatura, reprezinta in contextul actual al societatii romanesti, alaturi de accesul la serviciile de 
sanatate si conditiile adecvate de hrana si locuire, un instrument capabil sa faciliteze sau sa 
restrictioneze integrarea sociala, sa mareasca sau sa reduca sansele de reusita ale generatiei tinere. 

Deoarece una dintre cauzele abandonului scolar este constituita de absenteism, strategiile de 
interventie trebuie sa vizeze si scoala, in principal in ceea ce priveste calitatea interventiei 
instructiv-educative, pertinenta continuturilor in raport cu trebuintele de invatare ale elevilor, 
relevanta metodelor si stilurilor didactice pentru situatiile cognitive ale elevilor, sistemul de 
evaluare, etc. 

Avand in vedere strategiile de interventie care se impun la nivel de scoala, de maxima 
importanta este consilierea psihopedagogica a profesorilor cu privire la aceasta categorie de elevi, 
precum si cursuri de formare care vizeaza cunoasterea si utilizarea proiectarii unor planuri de 
interventie individualizata si personalizata a elevilor. 

Modalitati de interventie la nivel de elevi presupun consiliere psihopedagogica individuala si de 
grup; testarea cu teste psihologice in scopul cunoasterii nivelului de dezvoltare intelectuala a 
profilului aptitudinal si de personalitate a elevilor; organizarea unor activitati de pregatire 
suplimentara pentru cei care manifesta dificultati de asimilare, precum si in cazul celor cu lacune in 
pregatire, datorita absenteismului. 

Este necesara o cunoastere mai amanuntita, atat a elevilor, cat si a familiilor acestora. Educatia 
reprezinta baza emanciparii individuale si are un impact major asupra dezvoltarii intregii noastre 
societati. De aceea, asigurarea sanselor egale la educatie de calitate pentru toti are o importanta 
majora. 
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Trăim într-o societate dinamică, ce se află într-o continuă transformare, adaptare, mişcare. 

Schimbările majore din stilul nostru de viaţă şi din obiceiurile noastre, induse de diferite influenţe 
culturale, sociale, economice şi tehnice, se reflectă şi în educaţie. Pentru majoritatea indivizilor, 
educaţia este un mod „natural” şi general acceptat de a -şi construi identitatea, personalitatea – 
„Sunt ceea ce învăţ şi cum învăţ”. Un copil fără acces la educație are toate premisele să devină, în 
cele din urmă, un adult expus riscului eșecului. Educația acestui secol ar trebui să aibă drept scop 
acela „de a ajuta tinerii să înțeleagă lumea din jurul lor și să își descopere talentele și abilitățile, în 
așa fel încât să devină indivizi împliniți și cetățeni activi și empatici” (Ken Robinson). 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului.     
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.  

Indiferent dacă privim dintr-o perspectivă economică sau socială, cauzele care determină 
renunțarea la educație sunt multiple iar factorii principali care favorizează această situație se găsesc 
plasați la mai multe nivele, astfel: la nivelul copilului și al familiei se găsesc principalii factori ce 
pot determina/determină un copil să nu mai meargă la școală. Acești factori sunt: sărăcia 
(dificultățile materiale) care limitează posibilităţile părinţilor de a le oferi copiilor resursele și 
accesul necesare educaţiei. Mai mult decât atât, dificultățile materiale sunt atrase și de 
dezorganizarea familiei – violența, alcoolismul și divorțul fiind situații care preced uneori decizia de 
abandon școlar, modelul educațional oferit de familie (părinți, frați) joacă un rol foarte important în 
felul în care copii gândesc și iau decizii. Emigrarea masiva a forței de muncă – adică acele situații 
în care unul sau ambii părinți aleg să plece la muncă într-o altă țară pentru a putea să își întrețină 
familia și care creează goluri emoționale puternice în sufletele copiilor mai ales dacă aceștia se află 
la o vârstă fragedă. Ei sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă 
superficial de situaţia şcolară și pot sfârși prin a abandona școala, intrarea pe piața muncii 
(exploatarea copiilor prin muncă) – sunt multe situațiile în care elevul se angrenează în lucrul ca 
zilier sau în alte activități regulate aducătoare de venit (ex: cerșetoria) care, pe termen mediu și 
lung, conduc la abandonul școlar sau implică în activități care sunt la limita legii precum prostituția 
sau integrarea în adevărate rețele de cerșetorie cu același final, etnia – sunt cazuri numeroase în care 
elevi de etnie romă aleg să abandoneze școala tot din motivele menționate mai sus. 

Întrucât abandonul școlar este o problemă cu adevărat complexă, așa cum am prezentat-o până 
acum, determinată de cauze multiple este nevoie și de soluții multiple pentru a putea contribui la 
diminuarea acesteia. Astfel, în acest sens, se recomandă ca soluții: în primă fază, identificarea 
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elevilor aflaţi în abandon şcolar şi a cauzei abandonului punctual în funcție de regiunea sau zona 
analizată. Este foarte important să se cunoască care este numărul elevilor care au decis să renunțe la 
studii precum și care sunt motivele care i-au determinat pe aceștia să ia această decizie pentru a știi 
ce acțiuni se recomandă a fi întreprinse, conștientizarea familiei în importanţa actului edicaţional 
şi implicarea ei în reabilitarea şcolară şi socială a elevului – pentru că principalii factori ce pot 
determina să abandoneze școala se găsesc la nivel familiei implicarea familiei în reducerea 
abandonului școlar este esențială și primordială, combaterea sărăciei prin asigurarea hranei, a 
rechizitelor şi a îmbrăcăminţii necesare pe timp de iarnă pentru copiii care provin din familii sărace 
– pentru a putea continua să meargă la școală, asigurarea transportului elevilor – în zonele care 
dispun de infrastructură rutieră, integrarea în învățământul profesional – se urmărește ca elevii aflați 
în afara sistemului educațional să fie integrați în cadrul învățământului profesional pentru a-și putea 
continua studiile. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. Pentru o mai bună prevenire a 
abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de 
educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Abandonul școlar nu este doar o decizie de moment ci este o decizie ce impactează viitorul 
individului. Copii care ajung să abandoneze școala ajung să fie excluși din societate și de pe piața 
muncii pentru că nu pot face față cerințelor angajatorilor. Astfel, pe termen mediu și lung, 
abandonul școlar contribuie într-o foarte mare masură la excluziunea socială de-a lungul vieții 
individului. 
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Se formulează tot mai des întrebarea legată de cauzele abandonului școlar.  Acestea se regăsesc 
chiar în manifestările specifice ale elevilor. 

 Beneficiarii educației au rezultate slabe la învătătură și sunt generate de dificultățile acestora în 
învățăre. Pe de o parte, învățărea elevilor este de multe ori doar reproductivă, nu au tehnici 
specifice. Într-o judecată simplistă, soluțiile apar în termeni de reașezare a priorităților școlii, să 
crească accentul pus de abilitățile copilului de a rezolva singur sarcini de lucru, de a predomina 
activitățile centrate pe elev, de a adapta conținutul la nivelul și interesul elevului.  Dar acest demers 
nu este nou, profesorii sunt determinați să parcurgă diferitele tipuri de perfecționare, de utilizare a 
tehnicilor moderne de lucru și de abordare interdisciplinară a subiectelor predate.  

Ceea ce diferă foarte mult de la o generație de elevi la o alta, este disponibilitatea atenției și a 
timpului alocat activităților școlare. Cred că aici ar trebui să crească implicarea familiei, 
timpul/prezența acesteia în viața școlară a copilului să fie reale și de calitate. Viața a demonstrat că 
efortul părinților în a oferi copiilor suport material este semnificativ mai mult apreciat, în 
comparație cu sprijinul/solicitarea emoțională și comportamentală. Foarte puțini elevi sunt 
controlați de către familii, în ceea ce privește activitatea de la școală, pe de o parte, dar mai ales 
activitățile acestora în timpul liber, cu prietenii lor.  

Tendința generală în societatea prezentă este de a determina elevul să ia decizii în mod 
independent și responsabil. Viața pentru care ii pregătim pe elevi va cere acestora să recunoască 
problemele specifice, să formuleze soluții și să dezvolte planuri de lucru în echipă, să comunice și 
să exprime opinii pertinente.   

Apare problema acută a abilităților specifice, căci pe de o parte implicarea părinților în viața 
școlară este minimă (din motive de timp, serviciu, priorități sociale), iar pe de altă parte elevii 
prezentului, manifestă interes scăzut față de școala, față de efortul intelectual susținut. Cu alte 
cuvinte, în raport cu sarcini de lucru exprimate constant, elevii manifestă refuz și prin absenteism 
ajungem în final la abandon școlar.   

Cel mai important factor care duce la eficientizarea învățării și la diminuarea /reducerea 
abandonului școlar este să se dezvolte în mod real legatura familiei cu școala. O familie care 
manifestă respect și considerație față de educație va transmite în mod implicit copilului o atitudine 
pozitivă față de școală. Colaborarea familiei cu școala se manifestă din ce in ce mai puțin pe măsură 
ce elevul crește.  

Părinții află în mod unilateral ce se intamplă la școală, astfel că sunt percepute în mod subiectiv 
situațiile emoționale din relația elev-profesor, tehnicile educative sunt interpretate subiectiv și de 
aici s-a generat o atitudine de lipsă de încredere și de considerație față de educație. Este de remarcat 
faptul că părinții manifestă considerație și suport moral profesorilor în limite relativ subiective în 
situatii critice, se vehiculează în mod abuziv ideea că disciplina școlară este rigidă. Elevul are un 
domeniu relativ elastic de valori educative, iar familia, în suportul său necondiționat, nu susține 
școala ca instituție. Ceea ce este important de evidențiat este că activitatea unui profesor devine mai 
solicitantă, nu prin prisma sarcinilor specifice de educație și dezvoltare intelectuală, cât din 
perspectiva disciplinei în cerințele sociale din actualitate. În termenii instituției școala, se adaptează 
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în mod relativ constant programele școlare la solicitarile timpului prezent, se promovează relații 
profesionale elev-profesor elastice, lipsite de autoritate rigidă. 

Absenteismul elevilor este o problemă de actualitate, iar nerezolvarea acestei probleme 
generează situații de criză în societate pe termen lung. Este important ca în parteneriatul școală- 
familie-societate să se elaboreze strategii real construite pe termen lung, ancorate în viața socială de 
acum. 
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Abandonul școlar este o problemă din ce în ce mai mare în România. Statisticile Eurostat spun 

că 270.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, adică 19% din totalul populației din 
această categorie de vârstă, abandonează timpuriu școala pe care o urmează sau nu se mai înscriu la 
o altă formă de școlarizare după finalizarea studiilor obligatorii. În țările Uniunii Europene, doar 
11% dintre tinerii din această categorie de vârstă renunță la cursuri înainte de vreme, aceasta fiind și 
ținta spre care tinde și țara noastră până în anul 2020.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare voi enumera câteva cauze, pe care le 
consider de o deosebită importanță, care duc la o asemenea conduită: 

 Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate 
limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. Această stare 
provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se 
explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de 
cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

 Atitudinea familiei în raport cu şcoala, există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce 
normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a 
deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: 
fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania şi 
implicit, suicidul.  

Modalități de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
  implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale și nu numai în soluţionarea situaţiilor de 

abandon școlar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar ; 
 cultivarea unor relații interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale 

pozitive; 
 depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
 creşterea gradului de influențare socială prin popularizarea legilor şi prin propaganda 

juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de 
adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la școală fiecare poate avea un loc, un statut, un 
rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  Pentru o mai bună prevenire a 
abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de 
educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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Abandonul şcolar este o temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună 
cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării 
unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru 
aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 
resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. .   Efectele 
abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai 
întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean 
al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 
de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea 
surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie 
un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
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creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 
sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  
Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 

conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

PROFESOR FUGARU ELENA SIMONA 
Liceul cu Program Sportiv, Targu Jiu 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  

 planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de 
situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii 
de criză cu efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

Factorii psihologici. 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 

agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar. 

- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 
risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului 
şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au 
fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea 
unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea 
anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, 
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pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 
influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
 
Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 

  

772



Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 

Prof. Mihaela-Sabina Funar                                                             
Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 
resurse.  Cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării 
socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de 
cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective.  

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți.  

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să 
fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de 
la şcoală. 
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Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie 
bine organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

Evaluarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat 
de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de 
nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile 
şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de 
restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
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Implicațiile fenomenului migraționist asupra abandonului școlar 

 

Profesor Fusaru Anca-Victorița,                                                         
Școala Gimnazială „Zaharia Boiu”, Sighișoara 

 

Instituirea sistemului politic democrat în România, în urma căderii comunismului, a adus o serie 
de  beneficii incontestabile întregii societăți, precum libertate de opinie, de expresie și de mișcare, o 
deschidere fără precedent, posibilități largi de formare și de informare, etc. Trebuie, însă, remarcat 
cu onestitate că există aspecte negative cu care țara noastră, în speță sistemul de învățământ, se 
confruntă astăzi într-o măsură necunoscută în trecut. Între aceste aspecte se numără și abandonul 
școlar. 

Rata aproape neglijabilă a abandonului școlar înainte de 1989 este astăzi o amintire invocată de 
nostalgicii perioadei comuniste. În schimb, se raportează creșteri îngrijorătoare și constante ale 
părăsirii sistemului de educație la nivelul întregii țări. 

Potrivit unor date prezentate de Eurostat, în anul 2016 România ocupa locul trei în Uniunea 
Europeană în ce privește abandonul școlar, fiind depășită doar de Spania și Malta. Aceeași sursă 
menționează că 18,9% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani renunță la studii. A cincea 
parte in elevii români părăsesc școala după primele opt clase. Fenomenul este mai accentuat în 
mediul rural și în comunitățile rome, aici 75% din copii nu termină gimnaziul. 

Institutul Național de Statistică relevă date mai detaliate la nivelul anului de învățământ 
2013/2014. Rata abandonului școlar în învățământul primar a fost de 1,3%, iar învățământul 
gimnazial a fost părăsit de 1,9% dintre elevi. Cea mai mare rată a fost la nivelul învățământului 
postliceal și de maiștri- 7,9%. Dincolo de datele concrete, poate cel mai îngrijorător este faptul că 
rata abandonului școlar a cunoscut o creștere constantă, în pofida fondurilor guvernamentale și 
eforturilor organizațiilor non-guvernamentale investite în direcția stopării sau diminuării 
fenomenului. 

Cauzele care duc la abandon școlar sau îl favorizează sunt foarte diverse și vin din direcții 
diverse. Dificultățile materiale cu care se confruntă familiile elevilor, modelul educațional din 
familie (oferit nu doar de părinți, ci, poate mai ales, de frații mai mari), inserarea timpurie pe piața 
muncii, întemeierea unei familii de timpuriu, anturajul nepotrivit, implicarea în activități 
infracționale, dar și încrederea scăzută în educație, în general, sau în sistemul național de 
învățământ, în special, sunt tot atâția factori de risc care pot avea abandonul școlar între 
consecințele lor. Atunci când două sau mai mulți factori sunt prezenți simultan, probabilitatea ca 
elevul să părăsească sistemul oficial de educație este sensibil augmentat. 

Fenomenul migraționist, în creștere constantă în ultimii ani în țara noastră, se află în strânsă 
legătură cu creșterea abandonului școlar. Migrația este apanajul populației active. Părăsirea țării se 
justifică, de obicei, economic, prin starea financiară precară a unei familii, sau prin dorința 
augmentării veniturilor pe o perioadă determinată, în vederea realizării unui scop precis, precum 
achiziționarea unei locuințe, achitarea unui împrumut bancar, sau susținerea unui copil în 
învățământul universitar. Din păcate, însă, nu pleacă „la muncă” totdeauna întreaga familie, ci doar 
părinții, sau unul dintre părinți. Familia rămâne despărțită pentru un interval de timp îndelungat, 
ceea ce totdeauna are implicații negative asupra  dezvoltării emoționale a copiilor. Dacă familia nu 
depășește situația și se destramă, lucrurile se înrăutățesc pentru copii, iar una dintre oglinzile cele 
mai acurate ale stării emoționale este situația școlară.  
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Lucrurile nu stau mai bine nici dacă familia nu se destramă, dar părinții se despart temporar, ori 
pleacă împreună, iar copiii rămân acasă. Una dintre condițiile echilibrului emoțional al copiilor este 
prezența permanentă a ambilor părinți. Funcție de sex și de vârstă, este mai importantă intervenția 
mamei, sau a tatălui, dar lucrurile se schimbă de la un an la altul. Lipsa oricărui părinte are 
consecințe incalculabile.  

Plecarea părinților pentru perioade îndelungate este percepută de către copii ca un abandon de 
fapt, iar impactul nu poate fi diminuat cu explicații. Copilul trăiește trauma despărțirii foarte intens. 
Adesea își impută ceea ce interpretează ca un eșec familial, sau se victimizează disproporționat. 
Posibilitatea unei reușite personale în viitor este văzută de copii ca cel puțin improbabilă în acest 
caz. Motivarea pentru studiu scade dramatic. Lucrurile devin și mai rele dacă adulții cu care rămân 
copiii (în cazul plecării ambilor părinți) nu sunt foarte implicați în supravegherea și educația 
acestora. Dacă părinții, sau tutorii conjuncturali, nu păstrează legătura strânsă cu școala, aspecte 
precum absenteismul, violența și scăderea performanței școlare pot evolua până la niveluri care nu 
mai pot fi controlate, sau recuperate în favoarea copiilor. Acestea duc, astfel, la mutarea elevilor în 
alte unități școlare, sau la repetenție. De aici, abandonul școlar devine foarte probabil. 

Fenomenul migraționist, în creștere în România, este, alături de cultura grupului și de situația 
financiară, unul dintre fenomenele cu cel mai mare impact asupra dinamicii abandonului școlar, mai 
ales la nivelul învățământului preuniversitar. Intervenția, la nivel guvernamental și non-
guvernamental, pentru diminuarea abandonului școlar trebuie să aibă în vedere și acest aspect. 
Această cauză are, însă, la rândul ei, cauzele ei, care nu pot fi eradicate fără viziune instituțională și 
voință politică, coerente și pe termen lung. Sunt necesare atât acțiunea la nivel macro, cât și 
intervenția punctuală, pentru fiecare copil afectat de plecarea unuia, sau a ambilor părinți.  

Nu putem fi optimiști, date fiind rădăcinile profunde ale problemei. Este necesară o însănătoșire 
a întregii societăți, dar mai ales a familiei, care trebuie să prioritizeze nevoile și să le pună pe cele 
afective și intelectuale ale copiilor înaintea celor economice. Chiar și așa, drumul înapoi spre 
normalitate este lung și se anunță anevoios. 
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ROLUL COMUNICĂRII DIDACTICE 
 ÎN PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. Gabriela Adriana Trică, 
 Colegiul Economic ”F. S. Nitti”, Timișoara 

 
 
Comunicarea didactică se referă la transmisia și schimbul de informații dintre educator și elev și 

invers, la circulația de impresii, trăiri afective, judecăți de valoare, comenzi, cu scopul de a  
îmbogăți sfera cunoștințelor, pentru a determina modificări comportamentale. Ea vizează în 
principal înțelegerea, pentru asigurarea  căreia educatorul are un rol activ, în sensul că el acționează 
ca un filtru ce selectează, organizează si personalizează informația.  

Luminita Iacob este de părere că „O posibilă definire a comunicării didactice se poate structura 
pe ideea că aceasta este o comunicare instrumentală, direct implicată în susținerea unui proces 
sistematic de învățare”(L. Iacob, 1998). În acest înteles sunt eliminate restricțiile de conținut (pentru 
ca învățarea este în egală măsură centrată pe dobândirea de cunoștințe, deprinderi, motivații, 
atitudini etc.), de cadrul instituțional (comunicare didactică poate exista și informal), sau cele 
privitoare la parteneri. Într-adevăr, precizează autoarea, nu prezenta personajelor „profesor 
elev/elevi îi imprimă unei comunicări specificul didactic, ci respectarea legității proprii unui act 
sistematic de învatare”.  

Specificul comunicării la clasă este determinat de cadrul instituțional în care se efectuează și de 
logica specifică a învățării, ca modalitate fundamentală de instruire și educare.   

Un aspect, de asemenea specific comunicării didactice, este pericolul transferării autorității de 
„statut” asupra „conținuturilor”  prin argumentul autorității. 

Comunicativitatea, componenta esențială a aptitudinii didactice este astfel instrumentată încât 
operează constructiv. La unii profesori există o adevarată dispoziție comunicativă și de influențare 
cu componentele ei: vorbire expresivă, gestică, capacitate de demonstrație instructive și logică, 
adecvare la timpanul mediu al elevilor, expuneri semnificative și inteligente, dialogul colocvial 
antrenant, totul concentrându-se pe activitatea mentală a copilului. Specificul comunicării didactice 
este imprimat de caracteristicile relației profesor-elevi, la clasă.  

 În activitatea la clasă, profesorul competent conduce cu pricepere dialogul cu elevii, astfel încât 
el influentează cu tact pedagogic personalitatea copiilor . Astfel, elevii  vor recepta mai eficient 
mesajul  pornit de la profesor, iar acesta, la rândul lui, prin întrebările și intervențiile elevilor va 
obține un feedback adevărat în legatură cu activitățile elevilor. 

Astazi actul comunicării este abordat ca o unitate a informației cu dimensiunea relațională, 
aceasta fiind purtătoare de semnificații, în functie de situație și de relația dintre actorii comunicării. 

 Perspectiva telegrafică a comunicării este înlocuită în prezent de modelul interactiv, care 
analizează actul comunicării ca o relație de schimb între parteneri, care au fiecare, simultan, un 
statut dublu: de emițător și de receptor, în acelasi timp. Astfel, atribuirea rolului de emițător 
educatorului și a celui de receptor elevului, practicat în școala tradițională, devine în present 
discutabilă, în sensul ca informația vine nu numai de la profesor spre elev, ci și de la elev spre 
professor, dat fiind multitudinea de problem cu care se confruntă elevii din ziua de azi, problem 
sociale, emoționale etc.  

 Analiza exclusivă a informațiilor codificate prin cuvânt, și implicit, prin mesajul verbal, pierde 
tot mai mult teren în fața abordării și cercetării diversității codurilor utilizate(gest, imagine etc.) și a 
acceptării multicanalității comunicării (auditiv, vizual, tactil etc.) În aceasta viziune 
comportamentul interlocutorului are valoare comunicativă.  Comunicarea apare ca un circuit care se 
autoreglează permanent. Interlocutorii nu numai că aleg sau creează  conținuturi, ei inventează 
procedee și modalități pentru schimbul lor. Cadrul didactic nu trebuie doar să informeze, el trebuie 
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să comunice cu elevii săi. 
Informațiile sale variază ca amplitudine și profunzime, în funcție de informațiile primite de la 

elevi. Acestea fac dovada a ceea ce ei așteaptă de la profesorul lor, a  ceea ce sunt dornici sa afle. 
Astfel, profesorul este un rezonator, ca și elevul. Dacă profesorul nu decripteaz la timp reacțiile 
elevilor săi și nu-și reglează la timp conduita comunicațională, întreaga activitate educatională poate 
fi compromisă.   

Un cadru didactic este apreciat, respectat, ascultat și iubit chiar, doar dacă știe să realizeze, prin 
conversație, un climat propice studiului, deschiderea sufletelor elevilor pentru a-I putea ajuta atunci 
când aceștia au nevoie.  

O comunicare eficientă presupune identificarea și depasirea blocajelor ce pot interveni în cadrul 
acesteia la un anumit moment dat, prin asigurarea alternativelor de eficientizare. 
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Familia, emigrarea și efectul asupra copiilor rămaşi acasă 

 
 

Iosif Gabriela, profesor pentru învățământul primar, 
Școala Gimnazială ”Episcop Dionisie Romano” Buzău 

 
 
Pentru a înlesni o abordare mai organizată asupra fenomenului impactului asupra familiei să 

încercăm o separare a efectelor pe categorii. 
 
1.  Efectul  asupra relaţiilor parentale 
2. Efectul asupra copiilor rămaşi acasă 
2.1.Efecte  determinate  de  privarea  de  afectivitate  parentală  
2.2. Efecte  asupra  implicării  copiilor  în  activităţile şcolare 
2.3. Efecte care duc la abuz sau comportament deviant 
3. Efectul  asupra restului familiei rămase acasă.  
 
 Efectul asupra relaţiilor parentale: 
 
Pentru  unele  mame,  plecarea  în  străinătate  nu  este  doar  o  strategie  deîmbunătăţire  a 

 veniturilor  ci  şi  una  de  soluţionare  a  unei vieţi  de  cuplu  conflictuale. Copilul în astfel de 
situaţii  nu  numai că este  privat  de  afectivitatea maternă, însă este expus și la riscul unor abuzuri 
din partea taților ale căror comportamente inadecvate au determinat plecarea mamelor.  

Există riscul,  confirmat  în  anumite  cazuri,  ca  plecarea  temporară în  străinătate  a mamei să 
se transforme într-o abandonare definitivă a familiei și a copiilor rămași în țară.   

Pe  lângă riscul  disoluţiei  familiei,  migraţia părinţilor  poate  conduce  şi  la  o  redefinire  a 
relaţiilor de   rudenie,în  sensul  în  care  copii,   în  special  dacă sunt  lăsaţi  în  grija  rudelor atunci 
 când  sunt  mici,  ajung  să nu  se  mai  raporteze  la  părinţii  lor  biologici  ca  la  nişte părinţi.   

Cei  în  grija  cărora  rămân,  în  celemai  multe   cazuri  bunicii,  sunt  consideraţi  de  către  
copii ca  fiind părinții lor și li se adresează cu  ”mamă”  şi  ”tată”.  Plecarea  părinţilor  pe  termen  
mai  lung  în  condiţiile  în  care  copilul  este  la  vârste  foarte  fragede  poate  deci  determina  o  
rupere  a  legăturii  părinte-copil. 

 
 Efectul asupra copiilor rămaşi acasă (2):  
 
Întotdeauna, copiii sunt cei mai expuşi tensiunilor şi crizelor generate de despărţirile provocate 

de plecarea părinţilor. În unele situaţii, mai ales în mediul urban, părinţii renunţă la încredinţarea 
copiilor în familia lărgită şi îi lasă în seama fraţilor (surorilor) mai mari. Acest fapt duce la 
supraîncărcarea acestora. 

 
 Efecte  determinate  de  privarea  de  afectivitate  parentală: 

 
Cei mai mulţi sunt tentaţi să gândească aspectul relaţiilor intrafamiliale într-o variantă adaptată 

a judecăţii de tip cost-oportunităţi. La coloana oportunităţi sunt trecuţi banii şi avantajele materiale. 
La coloana costuri pe primul loc sunt suferinţele copiilor lipsiţi de afecţiunea părinţilor. 

 „Copii  sunt  nişte  victime  ...  Pe  care  încercăm  să le  ajutăm  şi  noi  cum  putem...dar  
dragostea  de  mamă nu  poate  fi  înlocuită nici  cu...zece  mii  de  euro...”  (interviu,  preot, comuna 
 Horia) (Efectele migraţiei-Copii rămaşi acasă –Soros 2007). 

Educatorii, alte persoane responsabile au constatat că aceşti copii tind să devină izolaţi, 
introvertiţi, apatici, gânditori. 
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Consumul  excesiv  de  media,  tradiţionale  sau  noi,  înlocuieşte  în  unele  cazuri  interacţiunea 
 cu  alţi  copii  şi  afectează adesea  implicarea  copiilor  în  acte  de învăţare. Traumele emoţionale  
se  manifestă în  mod  diferit  în  funcţie  de  vârsta  şi  personalitatea  copilului.  Unii   copii  plâng  
în  mod  frecvent,  alţii  chiar  se  îmbolnăvesc,  iar  alţii  caută suportul  afectiv  din  partea  altor  
persoane,  inclusiv  de  la  cadrele  didactice.    

Privarea  copiilor  de  afectivitatea  parentală influenţează procesul  de  dezvoltare a  
personalităţii  acestuia.  Consecinţele  imediate  sunt  în  cele  mai  multe  cazuri  manifestări  
comportamentale  ca  reacţii  la  traume  emoţionale,  însă lipsa  unei  intervenţii  fie  din  partea 
familiei,  fie  a  şcolii  sau  a  altor  instituţii  pentru  atenuarea  acestor  traume  au  un potenţial  
major  de  afecta  pe  termen  lung  personalitaea  copilului.   

 
 Efecte  asupra  implicării  copiilor  în  activităţile  şcolare: 

 
Aceste  efecte  pot  fi  considerate  mai  degrabă consecinţe  indirecte  ale  plecării părinţilor  în  

străinătate.  Atunci  când  apar,  ele  sunt  produse  de  lipsa  de  supraveghere din  partea  familiei  
şi  pe  fondul  privării  de  afectivitate  parentală.  De  multe  ori  persoanele  în  grija  cărora  rămân,  
nu  numai  că nu  au  capacitatea  de  a  exercita  un  control  asupra  copiilor  (sunt  ocupaţi  sau  
prea  bătrâni),  dar  nu  au  nici  competenţa  de  a-i  sprijini  în  activităţile  şcolare.          

Din punct de vedere al factorilor care influenţează pozitiv randamentul şcolar în rândul copiilor 
cu părinţi plecaţi studiul citat menţionează în primul rând sexul feminin (fetele sunt mai  
conştiincioase la studiu), număr de ore alocate studiului, atenţia acordată şcolii, un program de 
joacă până la 9 seara supravegheat, educaţia părinţilor. În urma prelucrărilor materialului studiat se 
ajunge la concluzia că grupul de copii cu părinţi plecaţi acordă o importanţă mai mică şcolii, 
manifestă un potenţial de conflict mai mare cu poliţia, şi rezultate şcolare mai mici cu 10 sutimi 
decât celălalt grup, cu ambii părinţi acasă.Sporul de confort material oferit de părintele (părinţii 
plecaţi) nu reuşeşte să contribuie decisiv la succesul şcolar.  

Trebuie totuşi subliniat un aspect important punctat încă din debutul acestui studiu. Mediile de 
informare din România au scos în evidenţă doar aspectele spectaculoase, senzaţionale prin 
dramatismul sau tragismul lor, construind în mod fals o cazuistică nesusţinută de date riguroase, 
sistematice. 

Este acceptat ca un adevăr elementar că plecarea tatălui singur la muncă are consecinţe mai 
puţin grave decât plecarea mamei. Dar în acelaşi timp studiul citat reţine implicarea cu succes în 
multe cazuri a familiei extinse în susţinerea educaţiei copiilor chiar când sunt plecaţi ambii părinţi. 

 
 Efecte care duc la abuz sau comportament deviant: 

 
Grupul  care  este  cel  mai  dezavantajat  din  punct  de  vedere  al  performanţelor  şcolare  de 

 plecarea părinţilor în străinătate  este  grupul  de  copii  cu  ambii părinţi plecaţi. În acest  caz,  lipsa  
ambilor părinţi din gospodărie produce un efect negativ  asupra  rezultatelor  şcolare  în  plus  faţă 
de  orice  alte  efecte  negative  ale  statutului  social  scăzut  sau  ale  structurii  destrămate  a 
familiei.  Mai  mult  decât  atât,  lipsa  ambilor  părinţi  are  un  efect  negativ  asupra  rezultatelor  
şcolare  independent  de  orice  alte  influenţe  luate  în  calcul  aici  (care includ,  pe  lângă profilul  
socio-demografic  al  familiei,  şi  relaţii decomunicare  în  familie,  atitudinea  copilului  faţă de  
şcoală,  grad  de  supraveghere  şi  delincvenţă,  şi  deprinderi de muncă ale copilului. 

Un  alt  efect  indirect  al  plecării  părinţilor,  mediat  de  lipsa  de  control  asupra  copilului  de 
 către  cei  în  grija  cărora  a  rămas  şi  de  lipsa  comunicării  cu  copilul  îl  expune  e  acesta 
 riscurilor  de  a  se  angaja  în  comportament  deviant Apariţia  comportamentului  deviant  la  
copii  este  favorizat  în  special  de  plecarea  mamei. 

 În  lipsa  controlului  exercitat  de  părinţi  sau  de  alţi  membri  ai  familiei,  copiii şi  
adolescenţii  sunt  mai  uşor  expuşi  la  presiunea  grupului  de  prieteni  şi adoptă comportament  
deviant  sau  inadecvat  vârstei  lor:  consum  de  substanţe  interzise,  lipsesc  noaptea  de  acasă sau  
chiar  fapte  mai  grave  care  intră în  conflict  cu  legea.  Toate  aceste  comportamente  îşi  lasă în  
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multe  cazuri  amprenta  asupra  personalităţii  copilului  sau  adolescentului,  afectându-i relaţiile  
cu  familia  şi  rezultatele  şcolare.  Absenţa  părinţilor  nu  favorizează doar  angrenarea  copiilor  în  
comportament  deviant,  ci  îi  şi  expun  pe  aceştia  la  abuzuri  din  partea  adulţilor  în  grija  
cărora  sunt  lăsaţi.  Din cercetări a fost relevată  existenţa  unor  cazuri  de  exploatare  prin  muncă 
sau  chiar  exploatare  sexuală. 

 
3. Efectul  asupra restului familiei rămase acasă. 
O altă lucrare reia problematica generală a familiei nuanţând importanţa acestui fenomen cu 

implicaţii familiale punctând aspectele pozitive ca şi cele negative. 
Printre aspectele negative în cazul lucrării citate (1): 
-Dorul de părinţi (23.85 procente) 
-Povara responsabilităţilor (22 procente) 
-Lipsa afectivităţii (21 procente). 
În funcţie de situaţii, povara responsabilităţilor apasă pe copii în mod diferit; când rămân cu 

mama (45.8%), cu tata (41.7%), bunicii (8.3%). Lipsa sprijinului moral este resimţită în 60% când 
copiii sunt la bunici, şi într-o măsură mai mică (20%) când sunt cu mama sau tata. Absenţa ambilor 
părinţi afectează grav familia în structura şi funcţionalitatea sa. 

Aspecte pozitive: 
-Banii (34.1 procente) 
-Nivel de trai mai bun (14.68 procente) 
-Nu sunt sesizate aspecte pozitive (11.01 procente) 
  Din păcate la capitolul bani lucrurile sunt afectate de efectele recesiunii. 
Procesul migraţiei în sfera social politică economică este în ansamblu un fenomen în urma 

căruia statele dezvoltate beneficiază, deşi în perioade de regresie economică acest lucru nu este 
recunoscut oficial; dimpotrivă politicienii populişti şi media de scandal sau de senzaţie apasă pe 
accentele stridente sau naţionaliste pentru a câştiga capital politic sau audienţă la public. În acelaşi 
timp autorităţile din ţările de plecare (România în cazul de faţă) nu sunt capabile să gestioneze 
fenomenul nici la nivel legislativ, nici instituţional, nici comunitar, cu excepţii notabile, prezentate 
în rândurile de mai sus. 
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ABANDONUL ȘCOLAR-CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
                                 

Prof. Înv. Primar Gafar Alev 
Șc. Gimn. Nr. 2 Cernavodă 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen care-l pot acuza.Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care 
să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire 
a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de 
situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii 
de criză cu efect de abandon şcolar.         

Abandonul școlar nu este o problemă numai a școlii ci una națională. Cercetarea desfăşurată la 
nivel european scoate în evidenţă faptul că fenomenul de părăsire timpurie a şcolii implică un 
număr tot mai mare de elevi. Această situaţie subliniază faptul că două drepturi fundamentale ale 
copiilor sunt încălcate: dreptul la educaţie şi dreptul la securitate.  

Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi având 
nevoie, în consecinţă de răspunsuri diversificate. Din acest motiv, această problemă trebuie privită 
prin intermediul activităţilor interdisciplinare şi transversale integrate în programa şcolară, prin 
activităţi extraşcolare adecvate.  

Prevenirea fenomenului de abandon şcolar comportă anumite limite. Eficacitatea acţiunii 
preventive este subminată de limite interne sau limite externe. Pentru a putea reduce numarul 
abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să studiem câteva cauze: 

 comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele 
violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de 
posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor 
important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care 
cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea 
forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în 
grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
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abandon şcolar.             
 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să lipsească de la şcoală. 
           
 Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar sunt: 
 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psihopedagogice şi psihosociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică în general; 
 creşterea flexibilităţii programelor „a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de 

vârstă. Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul „a doua şansă” este 
frecventat de tineri de peste 20 de ani. Aceste programe ar trebui să aibă clase speciale pe grupă de 
vârstă (12-16 ani) pentru care este dificil să se integreze în grupe cu tineri care au peste 20 de ani. 

 creşterea flexibilităţii programelor „a doua şansă” – din punct de vedere al curriculumului. 
Când elevii repetă un an de mai multe ori, deoarece nu au trecut clasa la două sau trei materii (de 
regulă aceleaşi), ar trebui luate în considerare notele de trecere de la celelalte materii. De asemenea, 
competenţele profesionale dobândite de cei care abandonează şcoala ar trebui recunoscute oficial. 

 creşterea atractivităţii şcolii prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive; 

 creşterea atractivităţii şcolii prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor spre 
activităţi de timp liber; 

 utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

 creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

 dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în comunităţile 
cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt frecvente; 

 stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
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elevi de clasa a opta şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie; 

 ținerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie; 
 dezvoltarea şi implementarea unui sistem de urmărire a evoluţiei cohortelor şcolare; 
 motivarea prin premiere a cadrelor didactice. 
În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le creează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor.  

„Unicitatea pozitivă”, care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia „negative”, 
aceea care a fost impusă mediatizării, care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează, cum se menţine în sistemul educative, 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune, atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât 
şi a comunităţii din care provine copilul, pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului 
şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate, din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte, şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Școala Gimnazială Nr. 1 Aștileu 

 
 
Educaţia este un drept fundamental al omului, este un proces pe care acesta îl realizează pe 

parcursul întregii sale vieţi. Lipsa ei face ca o persoană să nu deţină cunoştinţele necesare pentru a 
se putea elibera din „cămaşa de forţă” a sărăciei. Prin urmare, persoana în cauză va fi exclusă din 
societate, va avea slabe şanse în a-şi găsi un loc de muncă, aflându-se în imposibilitatea de a face 
faţă cerinţelor cotidiene. 

Definiţia oficială dată abandonului şcolar este detaliată în Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, articolul 68, alin. 5,  (ROFPREU, 2005, 
p.18), stabilindu-se că se află în situaţie de abandon şcolar „elevul care nu frecventează cursurile de 
zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu, depăşind cu mai mult de 2 ani vârsta clasei 
respective”. 

O influenţă puternică pe care o primeşte copilul/adolescentul în lipsa educaţiei din familie vine 
din partea universului mediatic: ,,Internetul, televizorul, posturile de radio, în mare majoritate de 
proastă calitate, reclamele, publicitatea, promovează non-valoare. Copiii văd zilnic că învăţătura, 
cinstea şi munca temeinică nu mai sunt nici pe departe garanţiile reuşitei. Aşa zisele modele, 
considerate de tineri cu adevărat cool,  îi învaţă că e mai bine să fii incult şi şmecher decât să înveţi, 
că şcoala nu foloseşte la nimic, important în viaţă este să ştii cum să faci bani. Se distruge astfel un 
sistem de valori, în locul căruia se instalează confortabil un set de norme găunoase, o ierarhie de 
valori din care sunt excluse şcoala şi educaţia, tinerii afundându-se iremediabil în analfabetism şi 
incultură” (Gheorghiu, 2014, p.3). 

 
Literatura de specialitate contemporană consemnează două perspective explicative ale 

abandonului şcolar: 
1. Concepţia şcolii dominante (tradiţionale), care „plasează întreaga responsabilitate a 

abandonului asupra elevilor şi care sugerează că decizia independentă şi definitivă de a abandona 
şcoala  îi aparţine individului”. 

2. Cea de-a doua concepţie, „care îi consideră pe cei care abandonează şcoala nişte excluşi, 
pornind de la premisa că un număr mare de elevi sunt „expulzaţi” din şcoală din cauza experienţelor 
traumatizante de eşec şi frustrare trăite în mediul şcolar, responsabilitatea pentru abandon fiind 
plasată la nivelul instituţiei şcolare” (Neamţu, 2003, p. 200). 

Legea educaţiei naţionale (Legea nr. 1/2011) cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în anul 2014, cuprind 
o serie de măsuri de prevenire a abandonului şcolar, precum:  

 gratuitatea învăţământului, a asistenţei şi a bazei logistice şi, respectiv, gratuitatea 
manualelor, a asistenţei medicale şi psihologice a elevilor şi copiilor din sistemul de învăţământ 
general obligatoriu; 

● asigurarea de servicii şi facilităţi instituţionale, acordarea de burse elevilor cu rezultate 
şcolare deosebite şi a unor burse de ajutor social celor proveniţi din familii dezavantajate economic, 
reduceri ale costurilor de deplasare cu mijloace de transport în comun, protecţia socială a copiilor şi 
elevilor cu nevoi educative speciale prin organizarea şi funcţionarea de instituţii adecvate, 
clase/grupe pentru preşcolari şi elevi cu nevoi speciale. 

Într-un ghid elaborat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în cadrul proiectului „Extinderea 
Proiectului ZEP”, finanţat şi coordonat de UNICEF, în colaborare cu Campania „Hai la şcoală”, 
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Ciprian Fartuşnic identifică unele modalităţi prin care se pot obţine informaţii cu privire la situaţiile 
de absenteism şi abandon şcolar (Fartuşnic, 2012, p.18):  

 centralizarea absenţelor nemotivate; 
 
 realizarea de interviuri/discuţii cu elevii care se află în situaţie de absenteism şcolar,cu 

scopul de a identifica motivele pentru care absentează şi totodată găsirea unor posibile soluţii; 
 
 solicitarea sprijinului consilierului/psihologului şcolar în alegerea programului /activi-tăţilor 

de intervenţie/prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat; 
 
 interviuri/discuţii cu părinţii elevilor care înregistrează absenţe nemotivate, în vederea 

identificării dificultăţilor întâmpinate şi a unei mai bune cunoaşteri a elevilor şi a contextului lor 
familial; 

 
 chestionare şi interviuri de grup adresate elevilor, care să vizeze identificarea unor aspecte 

precum: comunicarea între colegi, comunicarea elevi-profesori, disciplinele la care absentează cel 
mai mult şi cauzele absenteismului, disciplinele care par cele mai dificile, starea de bine/rău a 
elevilor la şcoală; 

 
 realizarea unui profil al elevului în situaţia de risc şcolar, care să evidenţieze principalele 

probleme cu care se confruntă acesta şi care îl împiedică să aibă un parcurs şcolar normal/eficient.  
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Abandonul școlar-cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. înv. primar, Gajac Cornelia 

 

Abandonul? Ce înseamnă a abandona? Definiția cuvântului ,,abandon,, este: renunțare 
definitivă, părăsire fără intenția de a reveni la ceva. 

Putem vorbi de abandon din mai multe  puncte de vedere, sunt mai multe forme de a abandona 
pe cineva sau ceva. Abandonul se produce cu ocazia unui eveniment anume ce desface sau rupe 
legăturile. Sunt mai multe tipuri de abandon: abandon familial și abandon școlar. 

Abandonul școlar este un fenomen care face ravagii în învățământul românesc. Îngrijitor este 
faptul că abandonul școlar în țara noastră este în creștere, la fel de grav este și faptul că  majoritatea 
tinerilor care aleg să abandoneze școala nu doresc să între în câmpul muncii după abandonarea 
studiilor. 

Părăsirea timpurie a școlii reprezintă un potențial pierdut. A abandona școala are prețuri sociale. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, acestea pot fi economice sau sociale. Există o 
legătură puternică între rata șomajului și abandonul școlar între sărăcie și lipsa educației. În mediul 
rural cei care abandonează școala este mai ridicat decât în mediul urban. Aici copiii provin din 
familii sărace care au părinți fără școală. Sunt mai multe cauze care duc la abandonul școlar. 
Apartenenta la o familie dezorganizata, lipsa de educație a părinților, neglijenta acestora, lipsa unui 
loc de munca sau consumul excesiv de alcool sunt dificultăți din familie cu impact important asupra 
parcursului școlar al unui copil. Copiii provin din aceste familii unde sunt învățați să nu pună preț 
pe educație pe învățătură ți din această cauză întâmpină dificultăți în a-și însușii cunoștințe noi. 

Sărăcia este o alta cauza pentru abandonul școlar. Acest factor acționează în doua sensuri: fie 
copiii nu se pot prezenta la școala din cauza neputinței părinților de a le cumpăra haine, rechizite 
sau pentru a plăti transportul, fie sunt nevoiți să contribuie la întreținerea familiei. 

În cazul familiilor cu mulți copii, adeseori frații mai mari sunt nevoiți să aibă grija de cei mai 
mici sau sa se ocupe de gospodărie, in timp ce părinții muncesc. Fetele sunt cele care renunță mai 
des la școala din acest motiv. Lucrând într-o școală din mediul rural pot afirma că motivul principal 
care duce la abandonul școlar este nivelul scăzut de educație și sărăcia. Acești elevi au probleme la 
învățătură. Majoritatea elevilor provin din familii cu părinți care nu au  absolvit gimnaziul. 

Abandonul școlar în concluzie este rezultatul unei combinații de cauze interne și externe. Acești 
elevi provin din familii unde se observă lipsa de sprijin pentru educație. Problema se pune cum 
putem veni în ajutorul acestor familii? Dacă salvă familia salvăm și copiii. Trebuie să impunem 
măsuri de prevenire, de stopare a abandonului școlar. Implementarea unui proiect cu tema,, 
Educație parentală,, ar avea succes în sensul  de a educa mai întâi părintele apoi copilul. 

Educația pentru toți este o nevoie a comunității noastre. Este nevoie de implicarea tuturor 
cadrelor didactice din care fiecare să învețe și să se dezvolte și să contribui la proiectul ,,Educația 
parentală,, de care depinde foarte mult responsabilitatea familiei.  

La nivelul unității avem o misiune de a determina părinții să conștientizeze importanța școlii. 
De aceea școala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. O bună colaborare între 
școală și familie este posibilă numai atunci când familia înțelegere bine rolul școlii, acela de a fi 
principalul izvor de cultură și factor de civilizație, iar școala vede în familie un aliat, un colaborator 
sincer, direct interesat de întregul proces instructiv-educativ.    
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În zilele noastre, chiar în acaestă eră a informaţiei, abandonul şcolar este o problemă reală a 

societăţii noastre.  
 
Cauzele abandonului şcolar pot fi: 
 
Lipsa motivaţiei elevilor de a continua studiile, se poate datora faptului că elevii care trăiesc  în 

sărăcie şi sunt lipsiţi de mijloace materiale şi de sprijinul familiei pentru continuarea studiilor, astfel 
aceştia rămân acasă lângă părinţii lor, care poate nici ei nu au avut şansa de a urma o şcoală, ajutând 
asfel în gospodărie, lângă animale sau la munca în agricultură. Lipsa de cultură a părinţilor se 
răsfrânge direct asupra copiilor. Problema şcolilor din zonele defavorizate s-ar putea rezolva prin 
alocarea unor fonduri pentru îmbunătăţirea condiţiilor în aceste şcoli rurale, prin asigurarea unor 
infrastructuri care să asigure trasportul elevilor, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire 
abilitate, prin asigurarea hranei în cazul în care sunt distanţe mari între şcoli şi domicilii. 

O altă cauză este cultura de origine a elevilor, s-a evidenţiat faptul că mediul socio-cultural de 
provenienţă al elevilor constiutie una din cele mai importante variabile în reuşita sau abondonul 
şcolar. Sau evidenţiat şi cazuri în care părinţii şi-au încurajat copiii să încalce normele valorilor 
şcolare, prin atitudinea faţă de şcoală. Cele mai întâlnite forme de manifestare ale deviaţiei şcolare 
sunt: absenteismul, fuga de la şcoală, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, etc. 
Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în 
raport cu cariera şcolară a elevilor , constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. În 
opinia unora dintre aceşti părinţi care nu îşi încurajează copiii să studieze, este evident faptul că 
educaţia nu reprezintă o garanţie în asigurarea unui loc de muncă. O parte dintre elevi sunt afectaţi 
de emigrarea forţei de muncă, astfel unii copii pleacă alături de părinţi, alţii sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate, care urmăresc superficial situaţia lor şcolară. 

Familiile dezorganizate, ca urmare a divorţului, sau un climat familial conflictual, divergenţele 
de opinie în privinţa educaţiei, lipsa de autoritate a părinţilor ori o autoritate  tiranică, reprezintă  
alte  posibile cauze ale abandonului şcolar. 

Anturajul de proastă calitate,  are un rol negativ asupra copiilor care sunt instabili emoţional 
datorită unor carenţe din copilărie, astfel îi pot determina să fumeze, să consume alcool, sau 
droguri, să chiulească de la şcoală. 

O altă categorie de cauze sunt cele de natură educaţională: repetenţia, chiulul, absenteismul,  
regulile şcolii, lipsa motivaţiei, greşelile  cadrelor didactice, au toate acestea un rol în decizia de a 
abandona şcoala, studiile. 

O altă categorie de cauze sunt cele de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, 
economice, sociale şi morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor 
norme sau valori sunt alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul 
educațional şi, în final, abandon şcolar. 

 
Modalităţi de prevenire a abandonului şcolar: 
 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
intrepersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
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 psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  
prin popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

Prof. înv. primar: Galambos Edina 
Pop Mónika                                                                        

clasa a III-a Step by Step 
 

 

Abandon școlar – se consideră că un elev este în situaţia de abandon şcolar dacă nu frecventează 
cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu şi depăşeşte cu mai mult de doi ani vârsta 
clasei respective. Abandonul şcolar este o temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  

Abandonul școlar nu este doar o decizie de moment ci este o decizie ce impactează viitorul 
individului. Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: îi lipsește motivația școlară, are 
dificultăți de învățare, are o rată a absenteismului mare, are rezultate școlare slabe, are imagine de 
sine scăzută, este izolat față de colegi, îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii, este incapabil să 
se adapteze la mediul școlar, are o lipsă reală a unui suport școlar,manifestă dezechilibru emoțional 
survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui control parental, cerințe educaționale 
speciale, stare de sănătate precară, manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, 
tendința de vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise), 
nefrecventarea gradiniței, provine din medii sociale sărace, lipsa unui model educațional din 
familie. 

Copii care ajung să abandoneze școala ajung să fie excluși din societate și de pe piața muncii 
pentru că nu pot face față cerințelor angajatorilor. Astfel, pe termen mediu și lung, abandonul școlar 
contribuie într-o foarte mare masură la excluziunea socială de-a lungul vieții individului.Cadrele 
didactice  încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui 
liceu. În România, abandonul şcolar este un motiv de îngrijorare şi din acest motiv şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei.               

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate,deoarecei elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. Familia are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Viaţa 
dezorganizată de familie,divorțului, climatul familial cu conflicte, lipsa de autoritate a părinților, 
atitudinea rece, indiferenţa  sunt câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar.  În zilele 
emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt 
lăsaţi în grija unor rude, bunici, cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a 
copiilor.   

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali). Sărăcia este principalul motiv, urmat de lipsa de cunoaștere cu privire la beneficiile 
educației și neimplicarea părinților sau tutorilor. Educația contra abandonului școlar se face atât la 
nivel individual, cât și național, prin programe de educare a părinților cu privire la beneficiile școlii 
pentru copiii lor și prin programe de finanțare în cazul familiilor lipsite de posibilități materiale.  

Factori ce apar in mediul şcolar care conduc la abandonarea şcolii sunt: neimplicarea, orientarea 
şcolară şi profesională, repetenţia frecventă, integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi, 
familiaritatea mediului şcolar. În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei 
combinaţii de cauze interne (psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-
afectivă, tulburări de comportament etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia 
economicofinanciară a familiei, lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, 
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dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la învăţătură).  

Abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de societate, deci el nu poate fi eliminat fiindcă 
eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul şcolar este practic imposibilă. Măsurile de 
prevenire nu-şi pot propune decât intervenţii asupra factorilor responsabili de abandonul şcolar în 
vederea limitării acţiunii lor nocive şi în cele mai multe cazuri măsurile preventive nu sunt bine 
coordonate şi ele nu-şi ating scopul. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, 
astfel încât să se poată prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Prevenirea abandonului 
școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a condiţiilor socio-economice, de 
utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a comportamentului, de 
ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) factorilor de risc şi de 
întărire a factorilor de protecţie. 

Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu 
familia şi școala. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea 
abandonului școlar amintim: să evite supraîncarcarea școlară, să diversifice și să facă mai atractive 
activitățile școlare, să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii, să stabilească și 
aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de problema, să existe 
comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev, să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind 
marginalizați, oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor, 
exigențele școlare să fie rezonabile, sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul 
individualizat, adaptat nivelului real al copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului, să nu mai 
promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor, disciplina școlară să nu fie 
nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă, să evite practicile educative percepute de elevi ca 
fiind nedrepte, frustrante, sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale, să existe o dotare 
materială adecvată în școală, colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-
uri, extinderea în mediul rural a proiectelor educaționale de tip Școala părinților şi nu în ultimul 
rând programe de consiliere pentru părinți.  

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

 

 

 

  

 

                        

792



 
PREVENIREA ȘI ÎNLĂTURAREA EȘECUL ȘCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar GALAN CLAUDIA ELENA 
Școala gimnazială ,,Principesa Elena Bibescu”-struct. ,,V. I. Popa” 

Bârlad, județul Vaslui 
 
 

Eșecul școlar este un fenomen care i-a preocupat în permanență pe psihologi și profesori.  
Insuccesul școlar a fost definit prin ramânerea în urmă la învătătură a unor elevi, care nu reușesc 

să obtină un randament școlar la nivelul cerinţelor programelor şi al manualelor școlare. El este 
considerat drept premisa inadaptării la mediul socio- profesional, la nivelul cerinţelor acestuia. 
(Stoica ,1996: 154).   Eșecul școlar este periculos, deoarece determină efecte negative atât în plan 
psihologic prin crearea unei imagini de sine descurajătoare ( persoana își pierde tot mai mult 
încrederea în propriile forțe), cât și în plan social,prin marginalizarea socială a elevului și limitarea 
exercitării unor roluri sociale apreciate.  

Eșecul școlar se poate manifesta ca rămânere în urmă la învăţătură, la anumite materii şi pe un 
interval de timp determinat (semestru) sau în forma cea mai gravă – eşecul şcolar (elevul are 
numeroase lacune în cunoştinţe, este turbulent la ore, chiuleşte, manifestă dispreţ faţă de şcoală).  

În evaluarea corectă a eșecului şcolar, profesorul Tiberiu Rudică evidențiază faptul că eşecul 
şcolar poate fi de tip cognitiv ( care constă în nerealizarea de către elevi a obiectivelor pedagogice) , 
dar poate fi şi de tip necognitiv (care se referă la incapacitatea elevului de a răspunde adecvat şi de a 
se adapta la exigenţele şcolii), precum şi faptul că insuccesul şcolar poate fi sporadic sau 
permanent. De asemenea eșecul școlar poate avea o amplitudine redusă atunci când insuccesul se 
manifestă în raport cu anumite materii, sarcini de lucru, ca expresie a lipsei de aptitudini ( înclinații) 
pentru anumite materii, dar când eșecul vizează toate materiile din învățământ acesta dobândește 
caracter general.  

Eşecul şcolar este o realitate complexă cu care ne confruntăm, el fiind determinat de diferite 
cauze:  

❖ cauze psihoindividuale: anatomo-fiziologice (deficienţe fizice, tulburări endocrine), psihice( 
nevroze de eşec, hiperemotivitate, apatie, astenie, tulburări afective si de comportament, surmenaj 
intelectual);  

❖ cauze socio-familiale: climatul cultural-educativ, familii dezorganizate, dezinteresul 
părinţilor sau cerinţe prea mari din partea familiei, atitudinea familiei faţă de şcoală;  

❖ cauze pedagogice: metode ineficiente de predare-învăţare, lipsa de îndrumare a elevului, 
relaţia profesor-elev, relaţiile dintre elevi, ritmul muncii şcolare, lipsa de motivaţie a învăţării, 
atmosfera nefavorabilă din şcoală şi din societate faţă de muncă. Ceea ce trebuie reţinut este că 
insuccesul şcolar poate fi prevenit, diminuat sau înlăturat, dacă este la timp identificat, pe baza 
studierii cauzelor, dacă se cunosc fazele acestui proces şi se acţionează în etape de către toţi factorii 
educaţionali, folosindu-se metode adecvate. Împărtăşim părerea lui M. Stoica care consideră că, un 
diagnostic corect al insuccesului şcolar nu poate fi stabilit decat printr-o colaborare strânsă între 
medicul şcolar, profesorii care predau diferitele discipline de învăţământ, dirigintele clasei și 
familia.  

După Marin Stoica ,succesul școlar se definește prin formarea la elevi, în concordanță cu 
cerinţele programelor școlare, a structurilor cognitive (sisteme de cunoștinte) operaţionale 
(priceperi, capacitaţi, abilităţi), psihomotrice (deprinderi), afectiv-motivaţionale si socio-morale 
(atitudini, trăsături de voinţă si de caracter). El consideră că succesul școlar trebuie analizat din 
perspectiva obţinerii de către elevi a unui randament școlar superior, care să le permită în viitor 
integrarea socio-profesională şi realizarea ca personalităţi productive, receptive faţă de schimbări, 
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inteligente, creative, capabile să ia decizii şi să se adapteze rapid la situaţii noi.  
Promovarea succesului şcolar poate fi realizată printr-un ansamblu de strategii la nivelul 

macrosistemului de învăţământ, al unităţilor şcolare, al profesorilor şi al elevilor. Devierile 
comportamentale ale elevilor şi combaterea lor.Pentru eşecul la învăţătură şi prevenirea lui, profesor 
doctor Tiberiu Rudică sugerează câteva măsuri de prevenire a insuccesului şcolar:  

❖ sporirea rolului învaţământului preşcolar;  

❖ stabilirea unor relaţii strânse de parteneriat între scoală si familie, deoarece pentru mulţi elevi 
factorii eşecului şcolar se situează în familie, şi nu în cadrul contextului şcolar;  

❖ sprijinirea şcolii, care trebuie să asigure resurse materiale și umane corespunzătoare unui 
învăţământ de calitate: dotarea cu laboratoare şi echipamente moderne, cadre didactice calificate şi 
motivate în activitatea lor, programe şcolare de calitate, periodic revăzute și îmbunătăţite, un climat 
şcolar stimulator etc;  

❖ profesorul trebuie să dispună nu numai de o bună pregătire de specialitate, dar şi de 
competenţă psihopedagogică;  

❖ proiectarea unor acţiuni de orientare şcolar-profesională adecvate, care să se desfăşoare pe tot 
parcursul şcolarităţii, dar mai ales la sfârşit de cicluri şi la trecerea în viata activă.  

 
Înlăturarea eșecului școlar presupune elaborarea unor strategii de tratare diferențiată și 

individualizată a elevilor aflați în situație de eșec școlar. Aceasta presupune o bună cunoaștere  
particularităților psihologice ale elevilor , apoi întocmirea planurilor de intervenție peronalizate.  

Un alt aspect de înlăturare a eșecului școlar reprezintă crearea unor situații speciale de succes 
pentru elevii cu dificultăți la învățătură, deoarece succesele și recompensele sporesc încrederea în 
sine și stimulează inițiativele elevilor. Pentru atingerea acestora este necesar ca profesorul să poată 
doza sarcinile de lucru , astfel încât elevii să ducă la bun sfârșit rezolvarea lor, fără să simtă 
temă.Implicarea elevilor în a prezenta raționamente folosindu-se de cunoștințele asimilate în cadrul 
orelor poate fi o altă cale de combatere a eșecului școlar.  
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ABANDONUL ȘCOLAR -  

O PROBLEMĂ GRAVĂ A SOCIETĂȚII CONTEMPORANE 
 
 

Prof. înv. preșc. Galben Marioara- 
Șc. Gimnazială nr. 7 Reșița 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Școala 
a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e 
percepută ca valoare în sine; atât părinții, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. Mai întai, 
cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean 
al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

- Probleme economice. Familiile cu mulți copii, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 
în a asigura cele necesare educației tuturor copiilor  şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

- Modelul educaţional oferit de familie . Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă.De asemenea,în familiile în care  există fraţi mai mari ce au 
renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

- Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa 
în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

- Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

- Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, 
de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare 
de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la 
educaţie.  

- Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate.   
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

- Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de   
învăţământ. 
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La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar   timpuriu 
sunt: 

- Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei,    mai 
ales în comunităţile rurale. 

- Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  
Un element în combaterea abandonului școlar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după posibilitățile sale. 

Copiii sunt diferiți, posibilitățile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniță fiecare poate avea 
un loc, un rol și o valoare.      

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Aceasta trebuie să identifice: 

 
o Cum este fiecare 
o Ce ştie fiecare 
o Ce face fiecare 
o Cum cooperează cu ceilalţi 
 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 
indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Pentru prevenirea abandonului școlar este important să se realizeze un parteneriat durabil 
școală-familie-comunitate bazat pe colaborare,implicare,sprijin, sponsorizare etc. 

Alte soluții cere să ajute la prevenirea abandonului școlar ar fi: 
- Valorizarea copiilor cu probleme, la nivelul clasei 
- programe pentru sensibilizarea părinților privind importanța educației și schimbarea 

mentalității precum că munca e bună la orice vârstă, gen ,,Școala părinților” 
- inițierea de programe de recuperare școlară gen,,A doua șansă”, pentru copii, tineri adulți 
- consilierea elevilor și părinților pentru accesarea de fondurilor și alocațiilor legale(burse, 

alocații, rechizite școlare, bani pentru calculator) 
- implicarea in activități extrașcolare(vizite, excursii școlare, concursuri tematice, tabere 

școlare) 
- stimularea copiilor cu rezultate bune la învățătură, 
- implicarea mediatorului școlar 
În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
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aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 
       . 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 
 

Gaşpăr Livia-Andreea 
Ioniţoiu Marioara Daniela 

Stoican George Bogdan 
 

 
 
SINTEZĂ 
 

A. Întrebări cheie 
 

1. Ce este abandonul școlar? 
2.Care sunt principalele cauze ale abandonului școlar? 
3. Care sunt efectele sociale ale abandonului școlar? 
4. Care sunt soluțiile pentru contracararea fenomenului de abandon școlar al elevilor? 
 

B. Abandonul școlar 
 
1. Ce este abandonul şcolar? 

 
Abandonul constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de 

nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii ciclului de studii inceput.  

Abandonul şcolar se concretizează prin două situații specifice: 
 Elevii abandonează şcoala prematur, înainte de termen (înainte de finalizarea perioadei 

învățământului obligatoriu şi gratuit); 
 Elevii parcurg integral perioada învățământului obligatoriu şi gratuit, însă nu obțin diploma 

de bacalaureat. 
In 2008 România înregistra oficial o rată a abandonului şcolar de 15,3%, în 2012 a crescut la 

17,4% , iar în 2015 a ajuns la 19,1% (sursa: Eurostat). Se observă o creştere constantă a ratei 
abandonului şcolar. Potrivit politicii europene această rată trebuie să scadă la 11,3% în anul 2020 în 
Romania, şi pentru acest deziderat sunt necesare măsuri specifice societății româneşti, eficiente.  
Pentru a înțelege mai bine cum poate fi controlat fenomenul abandonului şcolar, mai întâi trebuie să 
cunoaştem cauzele acestuia. 

 
2. Care sunt principalele cauze ale abandonului şcolar? 
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Factori individuali  
 Aceştia se referă la capacitatea personală a elevului de a reacţiona, adică de resursele personale, 

de bogăţia şi calitatea “schemelor de adaptare“ ce se referă la faptul că unii elevi au un potenţial mai 
mare de adaptare, iar alţii unul mai redus (sunt mai rigizi, mai puţin permisivi în relaţiile cu ceilalţi).  

 
Mediul familial 
Familia reprezintă cel dintâi şi cel mai important context de viaţă, cu un rol deosebit în 

socializarea copilului. Familia oferă copilului un sentiment de siguranţă, singurul care-i permite 
acestuia să se emancipeze şi să-şi dobândească personalitatea.  

 
Mediul şcolar 
Mediul şcolar are un important impact educaţional. Fără îndoială că mediul şcolar nu este rupt 

de societatea în care se află. Dimpotrivă, el îndeplineşte o seamă de roluri de socializare, integrare 
şi control social, de profesionalizare etc. şi totodată este puternic influenţat de ansamblul vieţii 
sociale, începând cu valorizarea şi prestigiul social al şcolii, şi terminând, poate, cu resursele 
alocate. 

 
Contextul social 
Putem vorbi de lipsa investiţiilor statului în domeniul educaţiei. O importantă influenţă negativă 

asupra percepţiei educaţiei o reprezintă mass- media, prin promovarea din ce în ce mai largă a celor 
neşcolarizaţi care au reuşit în viaţă prin noroc şi înzestrările de la natură. 

 
Factori de ordin socio-cultural sau religios 
În această categorie se includ indicatorii care se referă la putere şi status social, cum ar fi de 

exemplu:apartenenţa etnică, apartenenţa la clasa socială, apartenenţa rasială, sexul (încă mai există 
concepţia conform căreia fetele nu au nevoie de o educaţie aprofundată, ele trebuind să se limiteze 
la rolul de casnică), apartenenţa la comunitãţi de tip rural/urban etc.  

 
Factori (cauze) de ordin economic 
Rata abandonului la nivelului şcolarităţii primare este mai scazută în ţarile cu venit mare pe cap 

de locuitor. Statisticile indică faptul că în ţarile cu venit mai scazut un procent de aproximativ 40% 
dintre elevii înscrişi abandonează şcoala primară înainte de a termina ciclul primar.  

 
Factori (cauze) de ordin pedagogic 
Vizează calitatea vieţii şcolare, pertinenţa conţinuturilor în raport cu trebuinţele de învăţare ale 

elevilor, caracteristicile procedurilor de evaluare şi ale orientării şcolare şi profesionale, deschiderea 
şcolii faţă de problemele comunităţii, stilul disciplinei şcolare,etc.  
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3. Care sunt efectele sociale ale abandonului şcolar? 
 
Efectele abandonului şcolar se manifestă la nivel individual, familial şi comunitar, 

identificându-se repercursiuni economice, culturale, psihologice şi sociale. Victimele abandonului 
şcolar devin in timp o povară pentru întreaga societate. 

 
Efecte la nivel individual: încetinirea dezvoltării intelectuale, lipsa unui vocabular adecvat, lipsa 

cunoştințelor necesare deprinderii unei meserii, necunoaşterea unor norme, reguli, regulamente de 
comportament, viață, muncă, dezvoltarea unor trăsături de caracter negative (indisciplină, 
agresivitate, izolare), adaptare dificilă in comunitate, societate, tendință de adeziune la grupuri 
infracționale, sentimentul de marginalizare, discriminare. 

 
Efecte la nivel familial: instabilitate familială, nivel scăzut de trai, sărăcie, conflicte in familie, 

creşterea şi educarea noilor membri într-un mediu nociv, imbolnăviri cauzate de lipsa de educație si 
informare. 

 
Efecte la nivel comunitar: forța de muncă necalificată, generatoare de şomaj, presiuni crescute 

pe sistemul de protecție socială, delicvență la toate grupele de vârstă, exploatarea minorilor, munca 
“la negru” – iată doar câteva dintre efectele abandonului şcolar.  

 
4. Ce se poate face pentru contracararea fenomenului de abandon şcolar? 
a. Înţelegerea cauzelor principale 

Pentru a combate fenomenul este necesară, în primul rând, înţelegerea cauzelor. Pe lângă cele 
de ordin social (situaţia economică, modelul oferit de părinţi şi dezorganizarea familiei, lipsa unui 
loc de muncă) şi de ordin psihologic (motivaţia scăzută, lipsa de interes, anxietatea, pasivitatea), 
cauzele psihopedagogice joacă un rol extrem de important. Acestea din urmă pot fi transformate în 
oportunităţi de dezvoltare şi de îmbunătăţire a sistemului actual de învăţământ. 

b. Implementarea unei metodologii centrate pe elev 

Date fiind cauzele prezentate mai sus, este necesară aplicarea unei metodologii diferite faţă de 
cea clasică, folosită în majoritatea şcolilor. Cadrele didactice trebuie să se concentreze mai puţin pe 
predarea propriu-zisă şi mai mult pe stimularea iniţiativei şi participării elevilor. 

 c. Încurajarea elevilor spre implicare 

Elevii sunt deja obişnuiţi cu metodele vechi de predare, astfel că ei asistă la ore cu pasivitate, 
fără a lua în calcul posibilitatea de a interveni sau de a participa activ. Aceştia trebuie stimulaţi şi 
invitaţi să preia controlul asupra lecţiilor. Profesorii pot solicita exemple personale din partea 
copiilor, astfel integrându-i în procesul de învăţare şi oferindu-le şansa de a se simţi o parte 
importantă a orelor. De asemenea, feedback-ul constructiv este un element obligatoriu, care le dă 
elevilor posibilitatea de a se autoevalua, corecta şi dezvolta armonios, fiind ambiţionaţi să 
acumuleze cât mai multe informaţii şi abilităţi. 

5. Ce se poate face pentru prevenirea abandonului şcolar în România? 

Printre acţiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon în ţara noastră:  

1. integrarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi menţinerea acestora în sistemul 
şcolar,  

2. creşterea responsabilizării cadrelor didactice,  
3. reintegrarea elevilor deja aflaţi în abandon,  
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4. monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor şi identificarea 
periodică a modificărilor în ceea ce priveşte factorii de abandon şcolar. 

 

    C. Concluzii 
 
În contextul actual educaţia este considerată unul dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a 

standardelor de viaţă, de diminuare şi prevenire a diferitor fenomene cu impact negativ asupra 
copiilor şi tinerilor (abandon şcolar, corupţie, infracţionalitate juvenilă, delincvenţă, muncă ilegală,) 
şi de a oferi alternative pentru soluţionarea situaţiilor de criză, ca: sărăcie, excluziune socială, 
discriminare, acces limitat la informaţie etc. Din perspectiva, studiilor comparative relevante, 
asupra accepţiunii conceptului de "abandon şcolar" în sistemele educaţionale europene şi sistemul 
educaţional românesc abandonul şcolar este unul din conceptele care, prin caracteristicile lui 
cantitative şi calitativ, oferă o imagine mult mai nuanţată asupra definirii, înţelegerii şi operării cu 
ceea ce experţii domeniului educaţiei numesc "acces la educaţie, participare şi progres şcolar şi 
social 

Abandonul şcolar este o problemă socială care se află sub incidenţa unor factori de natură: 
individuală, familială şi socială. Astfel încât pentru reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat 
atât cu elevul cât şi cu familia şi cadrele didactice. Pentru crearea şi implementarea eficientă a unor 
programe care să ducă la diminuarea acestui fenomen au fost luate în considerare nevoile pe care le 
au personale care fac parte din grupul ţintă atât beneficiarii direcţi cât şi cei indirecţi, deci trebuie 
făcută o conexiune între nevoi, resurse, politici şi metode de implementare. 

Examinând situaţiile stresante pentru copil în familie, am constatat că ele se înscriu într-o arie 
neaşteptat de largă, luând forme dintre cele mai variate. Ele se întâlnesc deopotrivă în familia 
dezorganizată sau pe cale de a se destrăma şi în familia bine consolidată, dar care fac greşeli de 
educaţie din grijă excesivă sau din indiferenţă faţă de problemele copilului. 

Prin urmare, eşecul şcolar poate fi cauzat de un şoc sau o stare depresivă, de obligaţia de a 
îndeplini mai multe sarcini care nu sunt deloc pe placul copilului şi care creează supratensionare, 
nelinişte şi nesiguranţă. Dacă îi lipseşte blândeţea mamei sau dacă este convins că un dascăl îl 
persecută, elevul poate deveni egoist, hipersensibil, revoltat sau chiar agresiv. Cadrele didactice ar 
trebui să cunoască efectele negative pe care o stare de stres prelungită o poate avea asupra copilului, 
ţinând cont şi de condiţiile din familie. Este indicat că profesorii să manifeste dragoste, înţelegere şi 
dăruire pentru elevi şi să cunoască foarte bine particularităţile şi posibilităţile reale ale elevului. 

Copiilor care sunt predispuşi fenomenului de abandon şcolar le sunt recomandate programele de 
recuperare individualizate, cunoaşterea sferei de interes a elevului, stabilirea unei legături strânse 
între familie şi şcoală, crearea unei motivaţii pentru studiu, stabilirea unei relaţii bune între profesor 
şi elev şi asigurarea unui climat afectiv corespunzător. 

Realizarea practică a celor sugerate implică un oarecare efort din partea dascălilor şi a 
profesorilor. În concluzie,abandonul şcolar este responsabilitatea tuturor celor implicaţi în procesul 
educativ, de la profesori până la părinţi,ca parteneri egali în procesul educativ. Educaţia este 
considerată un „drept fundamental” în sine şi în contextul actual dreptul la educaţie trebuie înţeles 
că dreptul fiecărui individ de a- şi însuşi deprinderile, abilităţile şi cunoştinţele necesare care vor 
contribui la facilitarea accesului la un loc de muncă care să-i aducă resursele financiare necesare 
integrării depline în viaţa socială, economică, culturală şi politică a societăţii. 

În opinia noastră,educaţia este principalul instrument care permite adulţilor şi copiilor 
marginalizaţi din punct de vedere economic şi social să iasă din sărăcie şi să obţină mijlocul esenţial 
de a participa activ la viaţa socială. Excluziunea individului din sistemul de învăţământ nu 
constituie doar o problemă a şcolii,ci şi a societăţii. Cei excluşi din sistemul educaţional nu sunt 
consideraţi doar victime ale inegalităţilor sociale, educaţionale, ci şi tineri a căror întreţinere este 
costisitoare pentru societate, datorită cheltuielilor pe care le presupune pregătirea şi integrarea 
profesională, susţinerea lor prin mecanisme de asistenţă socială. 
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PROIECTUL DE PREZENTARE 
 
A. Introducere 

 
Abandonul școlar este una dintre cele mai serioase probleme cu care se confruntă învățământul 

la nivel mondial, iar în ultimii ani a devenit un fenomen îngrijorător chiar și în România. Conform 
statisticilor, 6 milioane de elevi renunță anual la studii. Pentru aceștia, viitorul este sumbru: șomaj, 
sărăcie sau marginalizare. 

 
B. Scop 

 
Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi, implicit, pentru viitorul societăţii. Ea are 

în acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Ca orice instituţie, şi 
şcoala prezintă o serie de dificultăţi, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. Abandonul şcolar are 
consecinţe negative atât asupra tânărului care abandonează, cât şi asupra societăţii.  Activităţile din 
proiect îşi propun să crească motivaţia elevilor pentru studiu şi să scadă rata absenteismului şi 
abandonului şcolar.  

 
C. Obiective operaționale 
 
1. Descoperirea cauzelor și efectelor abandonului școlar 
2. Stabilirea unor măsuri de ameliorare ale acestui fenomen 
3. Identificarea efectelor sociale ale abandonului școlar 
4. Creșterea motivației elevilor de a-și continua studiile 
 
D. Metode utilizate 

1. Conversația  
2. Problematizarea 
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3. Observația sistematică a comportamentului elevului 
4. Expunerea liberă 
5. Interviul 
6. Studiul de caz 

 
E. Evaluare și feedback 

 
Rezultate așteptate 

1. Un program modern, atractiv,flexibil si adaptat nevoilor elevilor cu risc de abandon;  
2. Scăderea numărului de absențe și recuperarea orelor 
3. Cresterea motivatiei in randul elevilor si cresterea performantelor scolare; 
4. Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în rândul elevilor .  
5. Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar din şcoala   
6. Acordarea de suport elevilor cu risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţământului.   
 
      Metode de evaluare 
       1. Grila de monitorizare 
       2. Interviul 
       3. Chestionarul 
       4. Observația 
       5. Consilierea individuală și de grup 
       6. Lectorate 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Bibl. prof. Gavrilă Mariana 
Școala Gimnazială Nr. 13 Brașov 

  
 
 

„Ne temem de ceea ce va deveni un copil mâine, dar uităm că el este cineva astăzi“ 
 (Stacia Tauscher) 

 
Este adevărat că fenomenul abandonului şcolar nu este nou, de-a lungul timpului au fost 

realizate multiple cercetări, statistici pentru identificarea şi prevenirea lui. Abandonul şcolar este în 
creştere în ultimi ani în România şi afectează în special patru categorii de copii: cei de etnie romă, 
cei care au crescut în familii sărace, cei din mediul rural şi cei cu dizabilităţi. 

Între cauzele abandonului şcolar regăsim cauze economice, social-culturale, religioase, 
psihologice şi pedagogice. În continuare doresc să dezbat cauza pedagogică  şi  economică. 

Mișcarea anuală a cadrelor didactice (pretransfer, transfer, titularizare, căsătorie, plecarea peste 
hotare etc.) este din ce în ce mai accentuată și contrazice flagrant ideea de stabilitate și echilibru. 
Cunoscătorii relativizanți vor spune că este firesc să fie așa în lumea atât de dinamică în care trăim, 
dar dacă vom cugeta puțin, vom înțelege repede că una este mișcarea inevitabilă și necesară a 
personalului didactic și alta neorânduiala entropică născătoare de mari probleme în privința calității 
actului educațional. Stagiul meteoric al cadrelor didactice în școlile rurale nu este deloc benefic 
pentru elevi, bulversați de perindare, buimăciți de diversitatea de stiluri și exigențe ori non-exigențe, 
crescuți treptat în spiritul improvizației și provizoratului. 

Pe acest fond problematic, abandonul școlar accentuează criza sistemului de educație și 
cronicizează contradicțiile acumulate în timp: între sat și oraș, între săraci și bogați, între 
descurcăreți și oameni onești, între legalitate și ilegalitate. 

 Nimic nu se compară cu știința de carte și nimic nu este mai dăunător și mai periculos decât 
neștiința. Somnul rațiunii naște monștri! spunea Goya. Un elev fără școală este iremediabil 
condamnat la biologicul primar, la starea larvară, la non-existență. 

   
Cauza   economică 
Copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mai mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară completă. 

Statutul economic corelat cu abandonul şcolar este evaluat prin variabile precum gradul de instruire 
şi educaţie al părinţilor, profesia tatălui, veniturile familiei şi nivelul de viaţă al acestuia. Anumite 
familii nu au resurse financiare necesare pentru a plăti rechizitele şcolare, taxele de transport la 
şcoală, uniforma. Alte familii îşi pot permite să plătească şcolarizarea copilului, dar aceasta 
presupune o reducere drastică a resurselor familiale, mai ales în situaţia în care elevul avea intenţia 
responsabilităţii productive alături de părinţii săi. Mulţi dintre cititori ştiu că statul îi subvenţionează 
pe elevi cu un ajutor de şcolarizare, în sensul că acordă rechizite şcolare gratuite elevilor săraci sau 
că asigură transportul elevilor la şcoală, dar aceste lucruri sunt valabile doar pentru ciclurile primar 
şi gimnazial. Şi la ciclurile liceal şi profesional statul le acordă elevilor bani de liceu, decontarea 
navetei. 

Eu văd o măsură de reducere a abandonului şcolar din rândul adolescenţilor care vor să 
frecventeze cursurile liceale şi profesionale prin introducerea în marile oraşe ale ţării, unde există 
mai multe colegii, licee industriale şi şcolii profesionale, autobuze şcolare care să fie achiziţionate 
de autoritatea judeţeană (Consiliul Judeţean). Aceste autobuze şcolare cu 50 de locuri ar putea să-i 
transporte pe elevii din mediul rural pe o rază de 30-50 de kilometri. O astfel de măsură îi va scuti 
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pe părinţi de cheltuiala de transport (naveta), o problemă importantă pentru majoritatea familiilor 
din mediul rural. Această măsură ar putea scuti statul de a mai deconta naveta elevilor de liceu sau 
de şcoală profesională. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
Extinderea programului „autobuzul şcolar“ de la nivelul comunelor la nivelul judeţelor; 
Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţământului guvernamental de zi; 
Implicarea sistemului familiar în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 

şcolar; 
Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale, judeţene, naţionale în soluţionarea 

situaţiilor de abandon sau risc de abandon şcolar. 
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Ascultarea activă- parte a comunicării 

 
 

Prof. înv. preșcolar Gavriloae Andreea,  
Școala Gimnazială Grumăzești 

 
 
Situația/contextul care a determinat apariția modelului de bună practică 
”Există un singur obiect de studiu pentru educaţie și acela este VIAŢA,în toate manifestările 

sale”, spunea Alfred North Whitehead  
Durata proiectului: 4 luni 
Locul de desfăşurare al proiectului: Școala Gimnazială Grumăzești 
Beneficiari:direcţi: 24 de elevi, clasa a II- a B;indirecţi: părinţi, profesori, alţi elevi din școală, 

comunitatea locală. 
Studii de specialitate arată că, în viaţa cotidiană, oamenii ascultă maipuţin de 25% din mesajele 

vorbite care le sunt destinate. Imediat dupăprimirea mesajului, un ascultător își amintește doar 50% 
din informaţiile primite, iar 48 de ore mai târziu ai păstrează în memoria activă doar 25% din 
mesajele primite. Pregătirea pentru viaţă începe cu a învăţa ascultându-i pe ceilalţi. 
Contextualizarea arată că putem învăţa unii de la alţii, iar ”a învăţa să trăiești împreună” implică, 
alături de alte abilităţi de viaţă, abilitatea de ascultare activă. 

Ascultarea activă este acea abilitate prin care demonstrăm interlocutorului că suntem interesaţi 
de ceea ce spune și că îi oferim sprijin și încurajre pentru a comunica. Ea presupune ascultarea 
mesajului transmis de o altă persoană, încercarea de a-l înţelge/ interpreta și oferirea feedback-ului, 
pentru a se asigura că interlocutorul a înţeles corect mesajul, astfel încât copilul să fie orientat 
treptat spre găsirea unei soluţii pe cont propriu. 

Ascultarea activă nu include oferirea de sfaturi sau soluţii. Ascultarea activă este empatică, non-
directivă, unde domnește respectul de sine și respectul pentru celălalt.Aprobarea este o modalitate 
de a confirma personalitatea copilului, de a-l ajuta să-și construiască o imagine de sine pozitivă și 
un respect faţă de propia persoană.Elevii din ciclul primar nu au formată abilitatea de comunicare 
eficientă,așa cum o demonstrează incidenţa relativ mare a conflictelor verbale dintre elevi, dar și 
interesul scăzut faţă de orele desfășurate în mod tradiţional.Acestea sunt, conform studiilor 
efectuate de specialiști, rezultatele unui nivel scăzut de empatie și comunicare inter-personală. La 
nivelul clasei a II-a B, din cei 25 de elevi din grupul ţintă al proiectului, 1 elev este cu CES, 11 elevi 
au părinţii plecaţi la muncă în străinătate, 1 copil se află în plasament familial, 5 provin din familii 
monoparentale și 5 elevi sunt de etnie rromă. În urma observării comportamentului elevilor, dar și a 
modului de relaţionare atât în mediul școlar, cât și extrașcolar, s-a identificat nevoia dezvoltării 
abilităţii de ascultare activă.Deși elevii și-au dezvoltat o anumită capacitate de comunicare și 
cooperare, există o problemă reală, observabilă și în timpul orelor de curs și în pauzem dar și în 
activităţile outdoor, în a empatiza și a respecta regulile de comunicare în cadrul grupului.                     

Proiectul educaţional ”Ascultarea activă- parte a comunicării” își propune dezvoltarea 
capacităţii copiilor de a asculta activ și de a oferi feedback, abilităţi esenţiale care le vor facilita 
atingerea pergormanţelor în domeniul academic, dar și dezvoltarea relaţiilor sociale. 

Sarcinile/problemele/aspectele specifice pe care am dorit să le rezolvăm 
Scopul educativ al proiectului: dezvoltarea abilităţii de ascultare activă elevilor 
Obiectivele proiectului: La sfârșitul activităţii, elevii vor fi capabili să: 
Comportamente: 
Menţină contactul vizual cu interlocutorul, fără a-l fiza cu privirea; 
Decodifice și mesajele nonverbale pe care le transmite un interlocutor; 
Păstreze tăcerea când este nevoie, fără a interveni peste vorbitor; 
Își controleze reacţiile în timp ce ascultă un mesaj; 
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Fie obiectiv, fără a filtra informaţiile în funcţie de convingerile personale. 
Cunoștinţe: 
Știe regulile de comportament ale clasei; 
Cunoască efectele negative ale lipsei ascultării active; 
Identifice elemente ale comunicării verbale și non-verbale; 
Cunoaște tehnici de ascultare activă și de oferire a feedback-ului 
Atitudini: 
Manifeste empatie și disponibilitate pentru celălalt; 
Dovedească respect faţă de sine și de celălalt; 
Evite utilizarea etichetelor; 
Manifeste interes faţă de interlocutor și de conţinutul prezentat; 
Performanţă: 
Încurajează vorbitorul, oferind un feedback verbal pozitiv; 
Transmite feedback nonverbal și paraverbal (ton, intensitatea vocii, 
mimică, gestică); 
Susţină cu privirea interlocutorul în majoritatea timpului; 
Formuleze întrebări clarificatoare despre mesajul transmis; 
Iniţieze și să încheie o discuţie în mod plăcut; 
Acțiuni întreprinse 
Activitatea 1: Știu să ascult? Decalogul ascultării active 
Participanţi: 24 de elevi 
Locul de desfășurare: sala de clasă 
Propunător: consilierul școlar, prof. Gavriloae Andreea 
Timp de lucru: 20 de minute 
Durata și ritmicitatea activităţii: 1 întâlnire de 45 de minute 
Resurse: tablă, coli A3, makere 
Rezultatele activităţii: poster cu ”Decalogul ascultării active” 
Elevilor li se cere să numească acele comportamente manifestate în  clasă care trebuie 

schimbate în scopul unei mai bune comunicări. La începutul activităţii le vom cere elevilor să așeze 
băncile în semicerc. Le vom spune că scopul acestei activităţi este de a identifca elementele 
specifice unei ascultări corecte și utile. Elevii vor da un exemplu de comportament prin care arătăm 
cuiva că ascultăm ceea ce ni se spune și exemple de comportamente prin care transmitem că nu 
suntem atenţie la ce ni se spune. Pe tablă vom nota câteva exemple. Elevilor li se va spune să fie cât 
mai specifici. Împărţim clasa în 4 grupe de elevi care vor identifica mai multe astfel de 
comportamente, apoi elevii vor prezenta comportamentele de ascultare și non-ascultare identificate 
și le vor demonstra în faţa clasei prin joc de rol: povestitor și ascultător.Apoi fIecare grupă va primi 
câte o coală și un marker de culoare diferită pentru a se diferenţia. Se va cere fiecărei grupe să 
stabilească în 10 minute câte 4 reguli ale unei ascultări active. Prima regulă este exemplificată de 
către propunător. Foile se strâng și se expun pe tablă.Se citesc pe rând toate regulile și se discută pe 
marginea lor. Prin negociere se vor selecta 10 dintre ele, cu care elevii vor realiza un poster numit 
”Decalogul ascultării active”. 

1 
Activitatea 2: Învăţ să ascult”- Și eu sunt o valoare! 
Participanţi: 24 de elevi 
Locul de desfășurare: sala de clasă 
Propunător: consilierul școlar, prof. Alina Manuela Robu 
Timp de lucru: 20 de minute 
Durata și ritmicitatea activităţii: 1 întâlnire de 45 de minute 
Resurse: bilete pe care sunt scrise diferite situaţii de comunicare, 24 fișe”Copilul model” 
Rezultatele activităţii:minim 20 de elevii identifică corect situaţii de comunicare; 
cel puţin 20 de elevi manifestă interes faţă de interlocutor și de conţinutul prezentat, ascultând 

păreri formulate despre el și de către colegi, atât pozitive, cât și negative. minim 20 de elevi pot să 
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completeze o argumentare pe tema valorii fiecărei persoane, începută de un alt coleg. 
2.1. Joc ”Ghicește ce îţi spun!” 
Participanţii sunt invitaţi să joace un altfel de mim. Cineva va veni în faţa grupului, va extrage 

un bileţel și va mima apoi situaţia descrisă. Cine ghicește, contiună jocul! 
2.2. Joc ”Atomul social” 
Participanţii vor desena trei cercuri concentrice, notând individual: prietenii foarte buni (în 

cercul cel mai mic), prietenii buni (în cercul de mărime medie) și cunoștinţele/amicii (în cercul cel 
mai mare). În grupuri de câte 2 se vor trece în revistă persoanele din cele trei cercuri, apoi se vor 
discuta criteriile de selcţie pentru cele 3 categorii de persoane. 

De exemplu: ce calităţi trebuie să întrunească prietenii foarte buni, prietenii buni etc., aspectele 
pe care le au în comun cu cele 3 categorii de persoane, durata relaţiilor, debutul acestora, numărul 
persoanelor din cele 3 categorii etc. Această fază a exerciţiului poate fi urmată de discuţii în grupul 
mare. 

18 
2.3. Exerciţiul ”Și eu sunt o valoare!” – fișa de lucru 
Rezultate obținute 
Indicatori cantitativi: 
90% dintre elevi vor participa la activităţile prevăzute în proiect; 
90% dintre elevi cunoasc regulile ascultării active; 
75% dintre elvi sunt abilitaţi să utilizeze ascultarea activă în cadrul lecţiilor Poster cu dacalogul 

ascultării active. 
Indicatori calitative: Toţi cei 24 de elevi își dezvoltă abilităţi de viaţă precum: ascultarea activă, 

comunicarea asertivă, de gândire critică și creativă, de lucru în echipă, cooperare. 
Majoritatea elevilor vor promova și practica ascultarea activă în școală, în familie și în 

comunitate; 
Elevii clasei și învăţătorul vor deveni o resursă umană importantă în promovarea comunicării 

eficiente; 
Reducerea abandornului școlar. 
Învăţătorul va continua activităţile de consiliere educaţională pentru formarea la elevi a altor 

abilităţi de viaţă, în contextul educaţiei pentru dezvoltare durabilă. 
Resurse materiale, financiare, umane, necesare pentru realizarea modelului de bune practici: un 

coordonator al proiectului, sala de clasă, materiale de papetarie și birotică necesare realizării 
activităţilor. 
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Fenomenul abandonului şcolar în învăţământul românesc 

 
 

Prof. Marilena Găucan,  
Colegiul Economic ,,Mihail Kogălniceanu”, Focșani 

 
 
Vorbim de ani buni despre calitate în educaţie, despre învăţământ performant şi despre căile 

prin care putem obţine cele mai bune rezultate şcolare. Vorbim, de asemenea, despre necesitatea 
modernizării şcolii româneşti, despre digitalizarea învăţământului, despre manualele digitale. 
Vorbim despre dreptul copiilor la o educaţie de calitate… Toate acestea fac parte dintr-un alt film 
care rulează într-o altă Românie. În România în care trăim noi, suntem campioni la subfinanţarea 
sistemului educaţional, la analfabetismul funcţional, profesorii au cele mai mici salarii din Europa 
şi, poate ceea ce este cel mai grav, suntem „pe podium” în Europa la abandon şcolar, iar tendinţa 
este de creştere. Datele pe care ni le oferă Institutul Naţional de Statistică şi Eurostat trebuie să 
îngrijoreze. 

Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, în momentul de faţă suntem pe locul trei 
în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a şcolii. Conform aceluiaşi organism european, 18,9% 
dintre tinerii români din intervalul de vârstă cuprins între 18 şi 24 de ani renunţă la studii. La nivelul 
Uniunii Europene, suntem depăşiţi doar de Spania, cu un procent al abandonului şcolar de 20,3%, şi 
de Malta, cu 20,1%. 

Din punct de vedere al sexelor, deţinem o altă tristă supremaţie: 18,3% dintre fetele rom@nce 
abandonează şcoala, procentul fiind semnificativ mai mare decât cele înregistrate în Spania sau în 
Bulgaria, ţara în curtea căreia ne uităm obsesiv atunci când vine vorba despre studii şi statistici 
europene sau mondiale. 

Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul 
întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în Bulgaria, este de scădere. La fel de grav este 
faptul că un procent important din aceşti tineri nu doresc să intre în câmpul muncii după 
abandonarea studiilor. 

Aproximativ o cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt clase, 75% dintre copiii rromi 
nu termină gimnaziul. 

Potrivit celui mai nou raport de ţară, principala cauză sunt politicile oficiale defectuoase. Rata 
de părăsire timpurie a şcolii, se arată în acest raport, rămâne la un nivel ridicat din cauza 
superficialităţii guvernanţilor, a forurilor competente. Se acordă o atenţie insuficientă acestui flagel 
şi acţiunilor de depistare şi prevenire timpurie a sărăciei, unul din principalele motive de părăsire 
timpurie a şcolii. 

Cum era de aşteptat, la nivel rural, rata de părăsire timpurie a şcolii este mult mai ridicată decât 
la nivel urban, iar categoriile sociale ţintă, rromii şi populaţia defavorizată social. Adică cealaltă 
Românie, pe care clasa politică românească se face că nu o vede. 

În plus, mai spune raportul, sprijinul acordat de stat cadrelor didactice care lucrează cu aceşti 
copii aflaţi în situaţii de risc ridicat este insuficient. Avem la îndemână o strategie privind stoparea 
părăsirii timpurii a şcolii, adoptată cu doi ani în urmă, dar aceasta nu este încă pusă în aplicare. 

Pe tinerii care renunţă prematur la studii îi aşteaptă şomajul, sărăcia şi marginalizarea 
Date la fel de sumbre a prezentat de curând Institutul Naţional de Statistică (chiar de Ziua 

Internaţională a Copilului): aproape 30% dintre copiii români de până la 18 ani au renunţat la studii 
(obligatorii, conform legii), cu 10%, se menţionează, mai mult decât acum doi ani şi cu 7% mai 
mult faţă de media europeană. Aproximativ o cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt 
clase, în vreme ce peste 75% dintre copiii rromi abandonează şcoala înainte de a împlini vârsta de 
14 ani. 37% dintre tinerii de 15 ani sunt analfabeţi funcţional, iar 43% dintre copiii cu dizabilităţi nu 
sunt înscrişi în nicio formă de învăţământ. Pentru toţi aceşti tineri care renunţă la studii viitorul este 
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negru, pentru că nu-i aşteaptă decât şomaj, sărăcie, marginalizare. 
Suntem incapabili să construim strategii reale de prevenire a abandonului şcolar – fie din 

nepricepere, fie din lipsă de fonduri –, iar statul priveşte cu o superbă indiferenţă distrugerea a 
generaţii şi generaţii de viitori cetăţeni ai acestei ţări. Şi toate acestea, în condiţiile în care aproape 
toate guvernele României de după 1989 (cel puţin ultimele trei, în mod explicit) au susţinut că 
educaţia este o prioritate naţională. Doar cu cornul, laptele şi microbuzul nu se poate însă face 
educaţie şi nici nu poate scădea rata de abandon şcolar, cu atât mai mult cu cât în multe zone din 
ţară, microbuzele nici măcar nu există, iar programul laptele şi cornul a pus deseori în pericol vieţile 
a mii de copii din întreaga ţară. 

E drept că abandonul şcolar a devenit o problemă la nivel european, întreaga Uniune 
confruntându-se cu părăsirea timpurie a şcolii. Cauzele sunt dintre cele mai diverse. Printre ele se 
numără lipsa de atractivitate faţă de ceea ce se numeşte învăţământ tradiţional. Tinerii vor altceva 
şi, în general, vor să ardă etape, considerând că se pot realiza mai repede fără studii. Şi în UE, 
printre cauzele principale se numără sărăcia, lipsa de educaţie a mediului în care cresc şi se dezvoltă 
copiii, dar şi anumite cutume ale unor minorităţi etnice sau de orice alt tip. Am enumerat doar 
câteva dintre motivele care stau la baza îndepărtării de şcoală. 
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Cauzele abandonului școlar 

 

Prof. înv. primar Găvenea Nicoleta                                                       
Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu”                                                   

Loc. Ploiești, jud. Prahova 

 

În condițiile economice și politice nestatornice, în lipsa unor modele sociale, parcursul școlar al 
elevilor devine fragmentar, cauzele fiind multiple. De cele mai multe ori, rezultatele slabe la 
învățătură și dificultățile de învățare îi fac pe tineri să renunțe la școală. Lipsa părinților plecați la 
muncă în afara granițelor țării este un factor decisiv în școlarizarea copiilor, mai ales în școlile din 
mediile defavorizate. Alte cauze pot fi chiar atmosfera din școli, relațiile conflictuale cu colegii sau 
chiar relațiile încordate cu profesorii clasei. Abandonul școlar are mari implicații sociale și 
înseamnă de cele mai multe ori șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate.  

După unii specialiști, abandonul școlar este privit ca o retragere conștientă a elevului din 
sistemul social școlar ca urmare a pierderii interesului sau moțivatiei pentru învățare și a angajării în 
activități exterioare învățării sau ca urmare a lipsei de resurse economice pentru continuarea 
școlarizării. În condițiile în care nu s-a încheiat o pregătire profesională, acest lucru are consecințe 
grave asupra viitorului social al tinerilor. 

Se impune o abordare holistică a acestui fenomen în sensul în care întreaga comunitate locală se 
implică permanent, alături de conducerea școlilor, cadrele didactice, elevi, părinți, cu efort susținut 
și consecvent. 

Comisia Europeană își propune ca până în 2020 să se reducă rata de părăsire timpurie a școlii la 
mai puțin de 10 % la nivelul Uniunii Europene, implementând strategii de prevenire a părăsirii 
timpurii a școlii, dar și asigurând intervenții și inițiative de compensare menite să îi reintegreze pe 
cei care au abandonat școala în sisteme de educație de formare. În țara noastră 19% dintre elevi 
părăsesc devreme școala, procent care ne situează pe locul patru în Europa după Malta, Portugalia și 
Bulgaria. Îngrijorător este faptul că în ultimii ani a crescut rata abandonului școlar în rândul elevilor 
din clasele I-VIII. 

Identificarea cauzelor abandonului școlar este esențială pentru a stabili strategii de prevenire a 
acestui fenomen. În primul rând, un factor determinant este inadaptarea școlară a elevului. Acest 
lucru se referă la tulburările de relaționare cu profesorii, cu colegii și care, de multe ori, se încheie 
cu încălcarea regulilor colectivității școlare. Modificările comportamentale pot fi: minciuna, 
violența verbală, bruscarea colegilor, deranjarea orelor permanent, lipsa interesului pentru 
conținutul predării. Copilul se revoltă împotriva insuccesului său școlar și încearcă să dovedească 
totuși că poate reuși în anumite lucruri, fie ele chiar și negative, astfel ajungând la violență, furt, 
anxietate și la părăsirea în cele din urmă a mediului generator de stres. Stima de sine scăzută duce la 
scăderea performanțelor școlare, la probleme de comportament (agresivitate) și probleme 
emoționale (depresie, iritabilitate). Modul în care se comportă, relaționarea cu ceilalți, afirmarea la 
nivel de grup este reflecția percepției propriei persoane, dar și modul în care reacționează cei din jur 
prin aprecierile făcute mai ales de către cadrele didactice, acestea interiorizându-se și devenind 
autoapreciere.  

Incapacitatea elevului de a rezolva cerințele școlare are mari consecințe asupra conturării 
viitoarei personalități a acestuia. Motivația deficitară sau necultivață în familie pentru învățare duce, 
de asemenea, la abandon școlar. Dinamica vieții de familie influențează intim și inevitabil evoluția 
copilului și a parcursului său școlar. Problemele de acasă duc la apariția unor tulburări a vieții 
psihice, a unor frustrări, a acumulării unor tensiuni care generează dereglări ale intelectului și 
afectează funcția cognitivă, îngreunând capacitatea de învățare. Sărăcia, apariția unor boli și lipsa 
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unor tratamente determină absentarea îndelungată și apoi abandonarea școlii. În absența unei 
intervenții eficace, acestea duc la eșec școlar și următorul pas este abandonul școlar.  

Profesorul poate stimula capacitatea intelectuală a copilului și poate mări stima de sine a 
acestuia. Dar cadrul didactic poate fi, în unele situații, factor decisiv în instalarea eșecului școlar 
atunci când avem de-a face cu pregătirea deficitară a unui profesor, lipsa de interes față de evoluția 
și dezvoltarea personalității elevilor lui, absența aptitudinilor educative, utilizarea unui stil monoton 
la lecții.  

Elevii se simt bine și reacționează pozitiv dacă profesorii manifestă emoții empatice față de 
ei. Atitudinea față de școală este condiționată și de măsura încadrării în colectivitatea clasei. Clasa 
îndeplinește funcția de microgrup la nivel social. O bună integrare și sentimentul apartenenței unui 
grup asigură un confort psihic membrilor, relații pozitive, conducând la creșterea stimei de sine, a 
nivelului de aspirație. Dimpotrivă ignorarea/ izolarea unui membru corelează cu anxietatea, slaba 
stimă de sine, sentimente ostile față de colegi și un comportament agresiv care duce la excluderea 
sau autoexcluderea din acel grup.  

 
Bibliografie: 
 
Stănciulescu, Elisabeta - Strategii educative ale familiilor contemporane, Editura Polirom, Iași, 

1997. 
Cosmovici, Andrei - Psihologie școlară, Editura Polirom , Iași, 1999. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE, MIJLOC DE PREVENIRE   

A ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

PROF. GÂMBUȚAN IOANA 
COLEGIUL TEHNIC ,,VICTOR UNGUREANU”, CÂMPIA TURZII 

 
 
 
Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă în prezent școala românească este 

abandonul școlar,  fenomen de părăsire timpurie a sistemului educațional, înaintea finalizării unui 
ciclu școlar, fără a obține o calificare recunoscută printr-o diplomă.  

Fenomenul, îngrijorător prin amploarea pe care o ia de un an școlar la altul, este periculos 
deoarece reduce șansele integrării sociale și al autorealizării în domenii de activitate legale, 
constituind una dintre principalele cauze ale infracționalității.  

Din punct de vedere legislativ, se poate vorbi despre abandonul școlar până în clasa a X-a, când 
școlarizarea este obligatorie. Profilul psihopedagogic al elevului predispus la abandon școlar indică 
o persoană  cu probleme sociale, familiale  sau emoționale, cu părinți care fie își cresc copilul de la 
distanță, fie sunt dezinteresați și îl rețin  acasă pentru a-i ajuta la muncile agricole.  

În majoritatea cazurilor, elevii care abandonează școala provin din familii cu venit economic 
redus, incapabili de investițiile financiare necesare în educația copiilor (rechizite, îmbrăcăminte și 
abonament pe mijloacele de transport), locuiesc în mediul rural, departe de școală, provin din 
familii dezorganizate, cu părinți plecați la muncă în străinătate, rămași în grija rudelor, incapabile 
să-i controleze sau să-i motiveze.  

Particularizând  motivele la nivelul sexelor, în cazul băieților, abandonul școlar este provocat de 
asumarea prematură a rolului de ,,cap al familiei” și angajarea pe piața forței de muncă, în timp ce 
fetele abandonează școala din cauza  mariajului sau  a gravidității. 

În majoritatea cazurilor, abandonul școlar este anunțat de un comportament școlar evazionist 
precum lipsa de interes față de informațiile provenite de la profesor, pasivitate, apatie, fuga 
ocazională sau periodică de la ore, absenteismul masiv.  

Dacă la elevii din ciclul primar principala cauză a fugii de la școală este reprezentată de fobia 
școlară provocată, cel mai adesea, de atitudinea hiperprotectoare a mamei, la ciclul gimnazial și 
liceal fuga de la școală apare pe fondul fobiei de examen, a fobiei sociale (teama de a fi ridiculizat 
în fața colegilor, teama de eșec alimentată de exigențele cadrelor didactice sau ale familiei),  a lipsei 
de interes față de oferta educațională.  

Modalitățile cele mai eficiente de prevenire a abandonului școlar ar putea viza o ofertă 
educațională mai atractivă, coroborată cu descongestionarea programei școlare, sprijinirea elevilor 
cu dificultăți la învățătură, asigurarea unei mese calde, angajarea elevului în cât mai multe activități 
școlare și extrașcolare în care acesta să se poată exprima în funcție de aptitudinile și interesele 
personale.  

Una dintre activitățile extrașcolare care ar putea crește semnificativ interesul pentru școală al 
elevului este cercul de lectură, activitate organizată săptămânal în afara orelor de curs, într-un cadru 
mai puțin instituționalizat.  Inovație didactică, cercul de lectură promovează lectura de plăcere, mai 
ales că, din punct de vedere didactic, elevii au nevoie în prezent de metode active în stimularea și 
formarea gustului pentru lectură.  

Prin cercul de lectură se dorește atât formarea unui lector competent, cât și al unui cititor activ 
pe tot parcursul vieții, capabil să-și formeze un profil original de bibliofil.  

Dacă pentru elevi cercul de lectură înseamnă apropierea de o carte fără un scop anume în afară 
de cel al deliciului spiritual, pentru profesor această activitate didactică modernă este sinonimă cu o 
ieșire din rutina planificărilor și a orelor de curs.  
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Totuși, departe de a le induce elevilor ideea că demersul de la clasă este unul perimat, cercul de 
lectură se constituie ca o prelungire mai puțin convențională a acestuia, eliberată de constrângerile 
impuse de catalog și de programa unui examen de nivel național. 

Prin intermediul acestei activități extrașcolare, interesul pentru lectură al elevilor crește 
semnificativ mai mult decât într-un cadru rigid, instituționalizat, deoarece elevii sunt stimulați să 
practice lectura de plăcere, să emită păreri personale asupra lecturilor și să interacționeze între ei pe 
marginea lecturilor parcurse.  

Scopul unui cerc de lectură este transformarea cititorului ocazional și pasiv într-un cititor 
permanent, activ și motivat, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de lectură și bibliotecă, formarea 
la elevi a unei gândiri autonome, reflexive, critice.  

Cercul de lectură este o posibilitate în plus de a îndepărta barierele dintre copii și carte și de a-i 
convinge pe aceștia că lectura este un mijloc sigur și ieftin de a evada din cotidian, de a explora 
locuri noi și de a trăi aventuri incredibile chiar din spațiul sigur și confortabil de acasă. 

De asemenea, în cazul copiilor introvertiți, cu probleme emoționale sau cu părinți mai puțin 
implicați în educația lor, lectura reduce anxietatea oferind universuri compensatorii și modele 
demne de urmat.  

Confruntându-se în mediul livresc cu diverse situații existențiale, cu probleme similare, 
identificându-se de multe ori cu eroul preferat, copiii vor fi pregătiți să facă față mai ușor 
problemelor din viața reală. Astfel vor constata că lectura este cel mai plăcut mod de a petrece 
timpul liber, putând să afirme, la un moment dat, la fel ca J.L. Borges: ,,Pentru că am citit mult, mi 
s-au întâmplat multe lucruri. Lectura reprezintă în viață adevăratele evenimente”. 
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PREVENIREA ABANDONULUI   

SI STIMULAREA INVATARII PRIN APLICATII MATEMATICE 
 
 

MORTECI GENOVEVA LUCIA  
LICEUL TEHNOLOGIC „TRAIAN VUIA” GALAŢI 

 
 

Pentru a motiva elevii sã aibã performanţe şi sã se implice în activitãţile şcolare încă din clasele 
primare  trebuie sã gãsim modalitãţi de a atrage elevii, de a-i motiva, prin diferite cãi şi mijloace. La 
disciplina matematicã, scopul opţionalului de matematică este acela de a oferi o altă viziune asuprea 
matematicii. 

Matematica este esențială pentru multe științe. Cea mai importantă funcție a matematicii în 
știință este rolul pe care îl joacă în exprimarea noţiunilor științifice. Procesele de observație și de 
interpretare a rezultatelor experimentelor, crearea de ipoteze și previziuni  au de cele mai multe ori 
nevoie de calcule matematice. 

Ramurile matematice cel mai des folosite în știință includ calculul și statistica, deși aproape 
orice ramură a matematicii are aplicații, chiar și domenii  cum ar fi arhitectură şi topologie, fizică, 
în chimie, biologie și unele științe sociale. 

In conditiile permanentei schimbări din societatea romanească reforma în educaţie are un loc 
aparte deoarece educaţia este cea care stă la temelia societăţii. 

Obiectivele actuale care se impun privind matematica în contextual actual sunt: 
 dezvoltarea interesului pentru matematică (prin rezolvarea unor probleme variate cu 

referinţe din viata cotodiană); 
 stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în educatie prin legarea 

matematicii de aspectele ştiinţei; 
 înţelegerea legăturii dintre matematică, viaţă şi alte discipline sau domenii ale ştiinţei; 
Specialiştii din domeniul educaţiei susţin  acţiunea constructivă a educaţiei: 
 educaţia este  în atenţia preocupării tuturor statelor lumii; 
 învăţământul trebuie să fie considerat în orice societate, ca fiind reflecţia nevoilor societăţii; 
 Abordarea cross-curriculară în studiul matematicii şi ştiinţelor urmăreşte prin integrarea la 

nivelul obiectivelor, conţinuturilor, conceptelor, atingerea unor rezultate care presupun organizarea 
integrată a curriculumului. 

Caracteristicuile abordării cross-curriculare sunt următoarele: 
 interconexiunea disciplinelor de studiu;  
 relaţii între concepte, fenomene şi procese din domenii diferite;  
 corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţa cotidiană; 
 corelarea unităţilor tematice, conceptelor fundamentale ale curriculumului; 
 realizarea de activităţi integrate de tipul proiectelor;  
 gestionarea eficientă a timpului ; 
 lucrul pe grupe a elevilor;  
 rezolvarea de probleme ca metodă practică de aplicare a cunoştinţelor teoretice.  

Deasemenea în studiu integrat trebuie să urmăm câteva etape pentru a realiza o eficienţă în 
realizarea scopului şi obiectivelor acestei abordări. 

 planificarea timpului necesar desfăşurării activităţii; 
 colectarea resurselor materiale umane şi materiale existente; 
 stabilirea conţinuturile procesului de predare-învatare în functie de obiective; 
 proiectarea activităţilor de învăţare şi planificarea acestora: ce facem, cum facem, cu 

cine facem, când facem şi care sunt rezultatele aşteptate; 
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 evaluarea finală a activităţii. 
Activitate integrată poate include mai multe secvenţe didactice sau situaţii de învăţare ale căror 

conţinuturi se concetrează în jurul unui noţiuni sau concepte de integrare curriculară care sau la 
baza acumularii altor noţiuni. 

Matematica a căpătat valenţe diverse, ea poate fi predată şi ca opţional în clasele mici sub 
denumirea de” Matematica distractivă” sau ”Matematica de poveste” pentru a rezolva mai usor 
problemele făcând analogie cu  viaţa cotidiană, sau alte domenii: literatura, arta, care să o facă mai 
pe înţelesul acestora. 

Matematica ilustrată prin desen în manualele sau culegerile de probleme este o metodă atractivă 
în a rezolva calcule matematice din clasele primare sau prin a descoperi matematica prin joc: 
colorarea unor forme geometrice  cu un anumit număr de laturi sau de aceeaşi formă. Eficienţa 
metodelor utilizate dar şi a materialelor didactice reprezinta o cale eficientã în prevenirea 
abandonului şcolar. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
[1]CRIŞAN, Lucia. Cadrul didactic. Didactica disciplinelor. Metode, procedee educaţionale şi 

noi tehnologii. Noiembrie 2009 
 [2]OPRESCU, Victor. Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului. Craiova: Scrisul 

românesc, 1983 
[3,] CRR Matematica clasa IX-X  Bucureşti, 2004 
[4] O. Nica, Metode moderne de învățare în predarea matematicii, Revista Învățământului 

Preuniversitar, ISSN 2069 – 7961, martie 2011. .  
[5] O. Nica, Poate fi matematica distractivă? Să rezolvăm câteva probleme!, Revista Focus 

Oșorhei, nr.3, ISSN 2067 – 5208.  
 

816



 
ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze şi modalitǎţi de prevenire 
 
 

Prof. IPP Georgescu Carmen,  
Școala Gimnazialǎ Hoghiz, jud. Braşov 

 
 
Datele prezentate de Eurostat  (European Statistical Office)  aratǎ cǎ ȋn acest moment România 

se situeazǎ pe locul III ȋn Uniunea Europeanǎ la pǎrǎsirea timpurie a şcolii, 18,9% dintre tinerii 
români cu vârsta cuprinsǎ ȋntre 18 şi 24 de ani renunţând la studii, dupǎ Malta cu 20,1% şi Spania 
cu 20,3%. Și din punct de vedere al sexelor, ţara noastrǎ se aflǎ ȋnaintea Spaniei şi a Bulgariei, 
18,3% dintre fetele românce abandoneazǎ şcoala. 

Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul 
întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în Bulgaria, este de scădere. La fel de grav este 
faptul că un procent important dintre aceşti tineri nu doresc să intre în câmpul muncii după 
abandonarea studiilor. 

Aproximativ o cincime dintre elevii români rǎmân cu cel mult 8 clase, 75% dintre copiii rromi 
nu terminǎ gimnaziul. La nivel rural, rata de părăsire timpurie a şcolii este mult mai ridicată decât la 
nivel urban, categoriile sociale ţintă fiind rromii şi populaţia defavorizată social. Acelaşi raport 
menţioneazǎ cǎ sprijinul acordat de stat cadrelor didactice care lucreazǎ cu aceşti copii aflaţi ȋn 
situaţii de risc ridicat este insuficient, chiar dacǎ existǎ o strategie de stopare a pǎrǎsirii timpurii a 
şcolii, care nu este pusǎ ȋnsǎ ȋn aplicare. 

Date la fel de sumbre a prezentat de curând Institutul Naţional de Statistică (chiar de Ziua 
Internaţională a Copilului): aproape 30% dintre copiii români de până la 18 ani au renunţat la studii 
(obligatorii, conform legii), cu 10% mai mult decât acum doi ani şi cu 7% mai mult faţă de media 
europeană. Aproximativ o cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt clase, în vreme ce 
peste 75% dintre copiii rromi abandonează şcoala înainte de a împlini vârsta de 14 ani. 37% dintre 
tinerii de 15 ani sunt analfabeţi funcţional, iar 43% dintre copiii cu dizabilităţi nu sunt înscrişi în 
nicio formă de învăţământ. Pentru toţi aceşti tineri care renunţă la studii, viitorul este negru, pentru 
că nu-i aşteaptă decât şomaj, sărăcie, marginalizare. 

Este adevǎrat că abandonul şcolar a devenit o problemă la nivel european, întreaga Uniune 
confruntându-se cu părăsirea timpurie a şcolii. Cauzele sunt dintre cele mai diverse. Printre ele se 
numără lipsa de atractivitate faţă de ceea ce se numeşte învăţământ tradiţional. Tinerii vor altceva 
şi, în general, vor să sarǎ etape, considerând că se pot realiza mai repede fără studii. Şi în Uniunea 
Europeanǎ, printre cauzele principale se numără sărăcia, lipsa de educaţie a mediului în care cresc şi 
se dezvoltă copiii, dar şi anumite cutume ale unor minorităţi etnice sau de orice alt tip. Statele UE 
au început elaborarea unor politici menite să acopere întregul ciclu gimnazial şi să coboare media 
abandonului şcolar sub 10%. 

Şi în ţara noastră există programe menite să apropie de şcoală tinerii cu risc ridicat de abandon 
şcolar, la nivel de inspectorate şcolare şi de unităţi de învăţământ, de diverse ONG-uri şi organizaţii. 
E nevoie de finanţare pentru a pune în aplicare politici coerente în acest sens, pentru rezolvarea 
gravei probleme a sărăciei extreme existente în multe zone din ţară, pentru eliminarea 
analfabetismului, pentru ca oamenii să înţeleagă cât de importantă este educaţia în societatea 
contemporană 

Între cauzele abandonului şcolar se regăsesc cauze economice, social-culturale, religioase, 
psihologice şi pedagogice. Copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mai mici de a avea parte de 
o educaţie şcolară completǎ, un rol important avându-l gradul de instruire şi educaţie al părinţilor, 
profesia tatălui, veniturile familiei şi nivelul de viaţă al acestora. Rata abandonului şcolar este 
ridicată la ciclul profesional şi postliceal pentru că majoritatea elevilor înscrişi la ciclul profesional 
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provin din mediul rural. Rata mai mare a abandonului şcolar în mediul rural se explică prin distanţa 
mare domiciliu-şcoală, dublată de condiţiile inadecvate de transport, lipsa de flexibilitate a orarelor 
şi structura anului şcolar, care nu ţine cont de calendarul lucrărilor agricole, precum şi lipsa de 
opţiuni educative în cadrul şcolii. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie.  

 
Ca sǎ putem reduce rata abandonului şcolar ar trebui un efort susţinut din partea cadrelor 

didactice, a pǎrinţilor, a autoritǎţilor locale, judeţene şi naţionale pentru a stopa acest fenomen, care 
reprezintǎ o ameninţare la educaţia societǎţii noastre prin acţiuni care sǎ urmǎreascǎ: 

 
 Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale  
 Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară din judeţ la 

educaţie, inclusiv a celor din zonele izolate; eliminarea oricăror forme de discriminare şi 
segregare  
 Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru cuprinderea tuturor 

copiilor de vârstă şcolară în clasa pregătitoare  
 Credibilizarea învăţământului tehnic şi profesional  
 Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale  
  Reintegrarea în sistemul educațional a persoanelor care au părăsit timpuriu școala  
 Eficientizarea reţelei şcolare, care să corespundă nevoilor reale ale comunităţii locale 

şi ale societăţii în general  
 Dezvoltarea parteneriatului interinstituțional pentru identificarea persoanelor care au 

părăsit timpuriu școala și care îndeplinesc condițiile de vârstă pentru cuprinderea în sistemul 
educațional  
 Asigurarea unei oferte adecvate de programe educaționale de tipul A doua șansă  
 Dezvoltarea autonomiei instituționale prin implementarea unor măsuri și acțiuni de 

prevenire și reducere a abandonului școlar  
 Asigurarea consultanţei și sprijinirea managerilor unităţilor de învăţământ, în vederea 

dezvoltării parteneriatelor active cu autorităţile şi comunitatea locală pentru prevenirea 
abandonului școlar  
 Implicarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitatea 

locală în proiecte educaționale ce au ca scop prevenirea și reducerea abandonului școlar; 
Formarea continuă a personalului didactic pentru promovarea practicilor educaționale 
specifice prevenirii abandonului școlar  
 Abordarea problematicii abandonului şcolar în activităţile de formare  
 Formarea părinților pentru conștientizarea rolului de beneficiari indirecți ai educației  
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ACTIVITATEA DE PREVENTIE A ABANDONULUI SCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar GEORGESCU GIANINA, 
Scoala Gimnaziala Nr. 46, Sector 2, Bucuresti 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă una dintre formele eşecului şcolar, alături de marginalizarea si 

excluderea socială şi profesională.   Se caracterizează prin părăsirea prematură a şcolii, înaintea 
obţinerii unei calificări   care să−i asigure o pregătire profesională completă . Asocierea 
abandonului şcolar cu delicvenţa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viaţa de familie 
dezorganizată, cu excluderea socială, transforma abandonul şcolar intr−o problema care afectează 
sistemul economic, sistemul politic, social si cultural. 

Realitatea e că nu toţi copiii participă la viaţa şcolii din diferite motive: 
uneori, copiii nu merg la şcoală pentru că  părinţii nu îşi permit să cumpere cărţi, rechizite, haine 

sau încălţăminte, să le plătească transportul sau să piardă sprijinul lor la munca de zi cu zi; 
abandonul scolar timpuriu are o  frecvenţă mai mare in rândul copiilor care provin din medii sărace, 
din familii dezorganizate, fiind corelat cu excluziunea socială; 

accesul la şcoală nu este usor; distanta până la şcoală, lipsa de locuri sau lipsa  mijloacelor de 
transport; 

copiii ai căror părinţi au părăsit de timpuriu şcoala, manifestă tendinţa de a proceda la fel 
(structura familiei exercită o influenţă semnificativă asupra capacităţii şi motivaţiei copiilor de a 
reuşi la şcoală) ;copiii nu sunt stimulaţi suficient sau au lipsit atât de mult, incât le este teama să 
revină, teama de a eşua in indeplinirea sarcinilor şcolare sau de a se integra/ reintegra in mediul 
şcolar; 

foarte multi copii rromi nu sunt inscrişi la scoală sau o abandonează timpuriu. Datorită 
obiceiului de a se căsători  timpuriu, numărul  fetelor care abandonează şcoala este mai mare decât 
al băietilor.Accesul la procesul instructiv-educative este îngreunat şi de barierele culturale, de 
factorii discriminatori, de lipsa toleranţei interetnice , dar nu şi de lipsa unor politici educaţionale 
eficiente, care să promoveze educaţia multiculturală şi interculturală, ci de modul comprehensiv de 
integrare al acestora şi de un model de aplicare a lor la nivel comunitar.Ignorand problemele, se va 
accentua derapajul existential. 

Ca activitate de prevenţie, se pot derula următorii paşi: 
identificarea elevilor cu risc de abandon şi asigurarea unei frecvenţe regulate – monitorizare 

permanent; 
 promovarea conceptului de nonviolenţă şi toleranţă în cadrul şcolilor; educaţie pentru 

democraţie; 
consilierea şi sprijinirea copiilor rromi în luarea deciziei privind cariera, armonizând aspiraţiile 

personale cu nevoile pieţei; 
aplicarea unor chestionare pentru părinţi şi elevi in clasele in care se absentează frecvent; 

centralizarea  răspunsurilor şi rezolvarea situaţiei; 
solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului sau activităţilor  de 

interprevenţie şi derularea acestora; 
discuţii personale cu elevul în vederea depistării unor soluţii; consilierea psihologică a familiei, 

eventual; 
cooperarea cu familia( reacţiile negative ale  şcolii şi ale familiei creează mecanisme de apărare 

şi conduc la un cerc vicios in care abandonul e văzut de elev ca o soluţie in,, rezolvarea problemei”; 
rezolvarea situaţiilor conflictuale apărute între elevi – profesori şi menţinerea in clasa a unei 

atmosfere optime satisfacerii trebuinţelor de siguranţă afectivă prin evitarea etichetării şi 
marginalizării;  nota să fie o măsură de evaluare a performanţei şi nu folosită ca modalitate de 
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sancţionare a elevului comunicare asertivă prin mijloace critice obiective şi creşterea 
responsabilizării cadrelor didactice; 

implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare. 
Şcoala trebuie să suplinească prin oferta ei  (educaţională, de sprijin în învăţare şi incluziune ) 

lipsurile cu care vine elevul din familie si comunitate şi să elimine sau să minimalizeze efectele 
negative pe care o parte dintre aspectele legate de contextul socializării le poate avea asupra 
socializării copilului.  
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Spune NU abandonului școlar! 

 

Prof. Georgescu Otilia                                                                  
Colegiul Tehnic P.Tc. „Gheorghe Airinei” București 

 
 
Argument 
Ediţia din acest an şcolar a Proiectului „Spune NU abandonului școlar!”, devenit o manifestare 

tradiţională a Colegiului Tehnic de Poștă și Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei, Bucureşti,  este 
centrată pe ideea de a prilejui schimburi de experienţă  interactivă, de a valoriza  demersurile 
didactice, de a desfășura activități care să conducă la prevenirea și reducerea    absenteismului  și 
abandonului școlar. 

Rezumatul Proiectului 
Proiectul „Spune NU abandonului școlar!” îşi propune: 
 Identificarea cauzelor ce stau la baza fenomenului de abandon școlar; 

 Elaborarea unor programe şi proiecte educative şcolare şi extracurriculare menite 
să crească rata participării şcolare şi să faciliteze integrarea copiilor care au abandonat 
şcoala; 

 Identificarea unui set de strategii de prevenire și reducere  a  absenteismului  și 
abandonului școlar. 

Scopul Proiectului 
Educaţia reprezintă, pentru orice societate, un domeniu cheie pentru dezvoltarea durabilă și 

competitivă a acesteia. Investițiile în capitalul uman, într-un sistem educativ performant, echitabil 
sunt vitale pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere. Din această perspectivă, prioritatea 
acordată formării inițiale și continue a resursei umane este esențială pentru finalizarea unei forme din 
învățământ și pentru inserția absolvenților pe piața muncii. 

În acest context, fenomenul de abandon școlar ce tinde să se extindă în anumite medii și 
comunități umane reprezintă un risc major pentru dezvoltarea societății în ansamblu. 

Acest proiect a fost inițiat întrucât s-a constatat faptul că abandonul școlar tinde să devină un 
fenomen de amploare, cu conotații negative asupra evoluției profesionale a tinerilor și cu implicații 
majore în inserția ulterioară a acestora pe piața muncii. 

 
Obiective 
 Informarea elevilor în scopul prevenirii și părăsirii timpurii a școlii; 

 Reducerea absenteismului şi a ratei de abandon şcolar. 
Grupul Ţintă 

 Elevii claselor IX – XII aflaţi sau nu în risc de abandon şcolar 
Activităţi 
 Dezbateri pe tematica riscului de abandon școlar; 

 Realizarea de chestionare privind absenteismul școlar, aplicate elevilor, cadrelor 
didactice și părinților; 

 Prezentări și studii de caz; 

 Workshopuri – elevi /părinți/cadre didactice/invitați ONG-uri; 

 Realizarea de mape care să conțină materiale de informare necesare părinților/elevilor; 

 Realizarea unor activități extracurriculare axate pe abilitățile și deprinderile 
elevilor, menite să le îmbunătăţească percepția asupra stimei de sine. 
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Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a desfăşurării activităţii 
 Atingerea obiectivelor stabilite 

 Produse ale proiectului: Revista ,,Spune NU abandonului școlar!”, pliante, diplome, 
clasamente, fotografii, filmuleţe, lucrări, CD cu prezentările lucrărilor realizate 

 Promovarea imaginii şcolii 

 
Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale activităţii 
 Fişa de evaluare a lucrărilor - evaluarea se va face multicriterial pe baza unei fişe de 

evaluare elaborată de colectivul de organizare 
 Se va realiza un raport al activităţii, se va face o analiză SWOT   în care se vor enumera 

puncte tari, punctele slabe, oportunităţi şi ameninţări 
 
Activităţi de promovare /mediatizare şi de diseminare   
Diseminarea rezultatelor Simpozionului ,,Spune NU abandonului școlar!” va fi asigurată prin 

organizarea unei activităţi metodice la nivelul liceului la care vor fi invitaţi: inspectori de 
specialitate, consilierul  educativ de la Primăria de sector, elevi şi profesori ai şcolilor partenere, 
reprezentanţi ai agenţilor economici şi ai partenerilor în proiect.  
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 

Profesor limba română: Ghebaur Aura Mihaela                                            
Școala Gimnazială Constantin Rădulescu Motru 

 

Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există 
multe motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, 
probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin. Nivelurile scăzute de educaţie 
nu au  consecinţe grave numai pentru tinerii în cauză, dar implică folosirea ineficientă a cheltuielilor 
de învăţământ, în plus, având în vedere schimbările demografice actuale, şi anume îmbătrânirea 
populaţiei, ţările europene nu îşi pot permite  risipa de talente. 

În limbajul de specialitate se realizează o diferenţă între termenele de „părăsirea timpurie a 
şcolii” respectiv „abandonul şcolar”. Termenul „părăsirea timpurie a şcolii” include renunţarea la 
toate formele de educaţie şi formare profesională înainte de finalizarea învăţământului secundar 
superior sau echivalentul în educaţia şi formarea profesională (ciclul superior al liceului, clasele XI 
– XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare) până când „abandonul şcolar” este utilizat cu 
un sens mai restrâns: ea se referă la întreruperea unui curs în desfăşurare în învăţământul general 
sau profesional şi de formare. 

După definiţia utilizată în UE, părăsirea timpurii a şcolii poate lua mai multe forme. Ea include 
tinerii care au abandonat şcoala înainte de sfârşitul învăţământului obligatoriu, cei care au terminat 
învăţământul obligatoriu, dar nu au obţinut o calificare în învăţământul secundar superior, şi cei 
care au urmat cursuri de preprofesională sau de formare profesională, fapt care nu a condus la un 
echivalent de calificare la nivel secundar superior. 

Abandonul şcolar timpuriu are pe termen lung efecte negative asupra dezvoltării sociale şi 
creşterii economice. Inovarea şi creşterea economică se bazează pe o forţă de muncă calificată: 
reducerea ratei mediei europene de părăsire timpurie a şcolii cu un punct procentual ar oferi 
economiei europene, în fiecare an, aproape o jumătate de milion de potenţiali tineri calificat angajaţi 
în plus. 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali). În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze 
interne (psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de 
comportament etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economicofinanciară a familiei, 
lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la 
învăţătură). 

La nivelul ţării rata abandonului în învăţământul preuniversitar pe educaţie indică o creştere 
îngrijorătoare în cazul învăţământului primar, unde şi gradul de cuprindere în învăţământ scade (de 
la 96% la 95%). 

Cauzele părăsirii timpurii a şcolii. Dintre factori principali favorizatori ai abandonului la nivelul 
elevului amintim: Dificultăţile materiale ale familiei, mai ales în cazul familiilor numeroase, 
dezorganizate, lipsite de resurse, care au probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor 
copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie). Dezorganizarea 
familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne 
ce preced adesea decizia de abandon. 
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Un alt factor important care determină părăsirea timpurie a şcolii este intrarea pe piaţa muncii. 
Fie că este vorba de lucrul ca zilier sau de activităţi regulate desfăşurate ca barman, implicarea 
elevilor pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit constituie element de 
risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie.  

O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune în 
ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi 
aducătoare de venit în perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele 
de baby-sitting pentru o seară. În judeţele unde rata şomajului este mai ridicată, părăsirea timpurie a 
şcolii este mai mică, tinerii negăsind loc de muncă rămân în unitatea de învăţământ. 

Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi ce părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul intrării la vârste mai mari în sistemul de învăţământ. 

Un alt factor de ordin social care influenţează părăsirea timpurie a unităţii de învăţământ este 
modelul educaţional oferit de părinţi şi fraţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Modelul 
educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile în care există fraţi mai mari ce au 
renunţat timpuriu la educaţie tind să reproducă modelul şi în ce priveşte fraţii mai mici. Pentru 
persoanele care au abandonat învăţătura la un moment dat al ciclului educaţional obligatoriu din 
diferite motive stau la dispoziţie o serie de programe de revenire în sistemul educaţional pentru 
finalizarea studiilor.  

Unul dintre acestea este învăţământul cu frecvenţă redusă, unde numărul înscrierilor  din anul 
şcolar 1990-1991 a ajuns de la 10.884 persoane la 93.842 în anul şcolar 2008-2009. O altă 
modalitate ar fi învăţământul seral sau învăţământul deschis la distanţă (din anul şcolar 1990-1991 
de la 9.946 persoane a ajuns la 279.172 în anul şcolar 2008-2009). 

Un alt program pentru cei fără loc de muncă este participarea la diferite cursuri de formare 
profesională, unde înscrierile au crescut semnificativ de la 12.758 de persoane în anul 1991, dintre 
care 10.460 persoane şomeri, până la 59.703 în anul 2008 (50.622 persoane şomeri dintre aceştia). 
Dintre cei care au urmat astfel de cursuri în 2008 numai 8.924 s-au încadrat în activitate, însemnând 
o scădere cu 60% în comparaţie cu anul precedent, 21.891 de persoane. 

Concluzie. De câţiva ani, statul oferă o serie de programe sociale pentru menţinerea elevilor în 
unităţile de învăţământ. Câteva dintre acestea sunt: programul „Euro 200” pentru finanţarea de 
achiziţie de calculatoare personale, diferitele tipuri de burse, rechizite şcolare, decontarea 
cheltuielilor de transport pentru elevii din mediu rural etc. În judeţul Covasna, pe parcursul anului 
2010, 261 de elevi şi studenţi proveniţi din familii cu venituri reduse (venituri brute lunare de 
maximum 150 lei pe membru de familie) conform prevederilor Legii nr. 269 din 2004, au beneficiat 
de ajutorul de 200 de euro. În cadrul programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” au 
beneficiat, tot în judeţul Covasna, 1.045 de elevi (total sume plătite 1.575.026 lei) proveniţi din 
familiile cu venituri reduse (venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele trei luni 
anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei) conform HG nr. 1488 din 2004 privind 
aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul 
programului. Tot în acest judeţ, 1.343 de elevi au beneficiat de diferite burse (de merit, sociale, de 
studiu) în valoare totală de 449.707 lei. 

Acestea sunt numai câteva exemple care pot influenţa scăderea ratei abandonului şcolar, mai 
ales în cazul elevilor care provin din familii cu venituri mici sau foarte mici. Pe lângă acestea este 
importantă şi infrastructura şcolară, cadrele didactice şi atitudinea familiei şi a societăţi faţă de 
„carte” din care provine copilul. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
-CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE- 

 
 

AUTOR: GHEGHES DIANA 
   
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

·        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din sate. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
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îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 
·        cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 

mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

·        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·        factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

·        factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

·        anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
·        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 
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Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Trebuie plecat 
de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de 
nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile 
şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de 
restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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ABANDONUL SCOLAR 

 

Prof. înv. preșcolar Gheju Maria                                                         
Școala „GEORGE GÂRDA” Mănăștiur                                                   
Grădinița P. N. Mănăștiur, Jud. Timis 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 
şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar timpuriu, deoarece sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală, găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Privitor la această temă  Abandonul şcolar - cauze şi modalităţi de prevenire, consider că este o 
temă foarte abordată în mediul şcolar.  

Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ fiecare după posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, la fel şi 
gradul lor de adaptare şi percepere dar în mediu şcolar fiecare are un statut, un rol, o valoare fapt ce 
îl determină  să continue şi să îndrăgească  acest mediu.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are o valoare, este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa dar pentru asta cadrul didactic trebuie să cunoască aptitudinile şi nevoile fiecarui copil 
integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să îl cunoască, să îi cunoască trăirile. 
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Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 

 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; etc.).     

  Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta. 
  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 

elementul de atractivitate al şcolii. 
  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  

grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 
În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 

trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 
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Abandonul şcolar 

 

Prof. Gheldi Filis                                                                       
Scoala Gimnaziala Nr. 12 “B. P. Hasdeu” Constanta 

 

“Rădăcinile educatiei sunt amare, dar fructul este dulce”. Aristotel 

O problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană este abandonul şcolar. Scoala a 
ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e 
percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

 
Trecand la o clasă de cauze, anturajul concurează cu succes cu sărăcia in clasamentul celor mai 

des intalnite cauze de abandon scolar.  

A face parte dintr-un anturaj este echivalent cu a adopta un set de reguli nescrise  care pană la 
urmă fac posibilă existenta anturajului in sine.Iar daca aceste reguli implică ca si „embleme” 
cosumul de droguri, alcool, tutun, comportament violent, situatia devine cu atat mai grava. Există 
multe motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, 
probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin.  

Pe termen lung, abandonul şcolar timpuriu are efecte negative asupra dezvoltării sociale şi 
creşterii economice. Inovarea şi creşterea economică se bazează pe o forţă de muncă calificată: 
reducerea ratei mediei europene de părăsire timpurie a şcolii cu un punct procentual ar oferi 
economiei europene, în fiecare an, aproape o jumătate de milion de potenţiali tineri calificat angajaţi 
în plus. 

Dintre factori principali ai abandonului la nivelul elevului amintim: dificultăţile materiale ale 
familiei, mai ales în cazul familiilor numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, care au probleme 
în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie). 

Un alt factor de ordin social care influenţează părăsirea timpurie a unităţii de învăţământ este   
modelul educaţional oferit de părinţi şi fraţi Peste doua treimi din unitatile de invatamant din mediul 
rural se confrunta cu cel putin un factor de risc educational, cum ar fi rezultate slabe la evaluarea 
nationala, risc de abandon scolar, rate ridicate de absenteism si repetentie, si cu unul sau mai multi 
factori de risc socio-educationali, cum ar fi elevi proveniti din familii dezavantajate economic sau 
spatii si dotari materiale insuficiente.  

Acţiunile de prevenire a absenteismului şcolar presupun implicarea mai multor factori 
importanţi: părinti, copii, profesori, diriginţi, consilieri şcolari, psihologi etc. 

Programele de consiliere scolara ar trebui sa aiba în vedere obiective cum ar fi : întărirea  stimei 
de sine a elevului, autocunoaştere, exprimare emoţionala a frustrarilor si gandurilor negative, 
conştientizarea calităţilor personale, a propriului potenţial, a punctelor forte, care cresc încrederea in 
sine şi stima de sine a adolescentului si învăţarea de noi modaliăţi de a face faţă cerinţelor şcolii şi 
grupului de egali. 

De câţiva ani, statul oferă o serie de programe sociale pentru menţinerea elevilor în unităţile de 
învăţământ. Câteva dintre acestea sunt: programul „Euro 200” pentru finanţarea de achiziţie de 
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calculatoare personale, diferitele tipuri de burse, rechizite şcolare, decontarea cheltuielilor de 
transport pentru elevii din mediu rural, toate acestea pentru a preveni abandonul scolar. 

 

Bibliografie: 
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TRIST, DAR ADEVARAT 

 

Prof. Ghencea Raluca                                                                   
G. p. p. Bobocei din Micro lll - Buzau 

 

Abandonul şcolar reprezintă,  încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ. 

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

·        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
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domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

·        cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente,  copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera 
şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de munca. 

·        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·      factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

·        factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

·        anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

·      identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

·       creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 
şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

·    psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
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adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

·       socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

·  psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

·    juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - Rolul ei este nu numai de a-i informa cu privire la 
şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața . 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 
dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar.                 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare 
copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale.  

Eu cred, ca este important, sa iti iubesti copiii si sa ii indrumi ,pana  la adanci batraneti, 
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Cauzele abandonul școlar 

 
 

Prof. dr. Gheorghe Elena, 
Școala Gimnazială ”George Emil Palade” Buzău 

 
 
Abandonul școlar reprezintă o conduită de evaziune definitivă ce poate fi tradusă prin încetarea 

frecventării școlii, prin părăsirea sistemului educativ în ansamblul său, indiferent de nivelul sau 
ciclul școlar la care elevul a ajuns, înaintea încheierii ciclului de studii început sau înaintea obținerii 
unei calificări sau pregătiri profesionale complete, 

Elevii care abandonează școala  nu se vor regăsi ulterior în sistemul de școlarizare; rata 
abandonului școlar este dată de raportul procentual dintre numărul de elevi înscriși și numărul de 
absolvenți, fiind un indicator al eficienței sistemului școlar.Se estimează că repetenția crește 
probabilitatea abandonului școlar cu 20-30%. Abandonul școlar este precedat de procesul de 
dezangajare, ca proces de respingere reciprocă școală-elev, proces finalizat prin anularea totală a 
motivației pentru continuarea studiilor și printr-o intensitate maximă a devalorizării educației 
școlare. 

Repetenția poate contribui la dezangajare și la abandon prin faptul că elevii repetenți au vârste 
mai mari în raport cu cele presupuse de clasa urmată și față de colegii lor. Astfel, acești elevi, în 
special cei cu o situație materială precară, se pot implica în diverse activități plătite, în căsătorii, 
fapt ce grăbește abandonul școlar. 

Dezangajarea marchează scăderea progresivă a investiției intelectuale, afective, materiale a 
elevului în relația sa cu educația școlară, proces susținut din punct de vedere comportamental prin 
conduite de devianță școlară. 

În explicarea abandonului școlar trebuie ținut cont de diferențele de ordin psihologic și 
pedagogic, de cele economice și culturale dintre diferite regiuni și zone geografice.  

Cauzele de ordin pedagogic se referă la calitatea vieții școlare, la concordanța conținuturilor în 
raport cu trebuințele de învățare ale elevilor, la relevanța metodelor, tehnicilor și stilurilor didactice 
pentru stilurile cognitive și de învățare ale elevilor, la caracteristicile procedurilor de evaluare și ale 
orientării școlare și profesionale. 

Cauzele de ordin psihologic au în vedere reacția fiecărui elev la aparițiainsuccesului școlar și a 
conflictelor cu autoritățile locale. 

Elevii care nu prezintă resursele necesare pentru a se mobiliza în vederea depășirii dificultăților 
vor căuta să-și satisfacă nevoia de valorizare personală în afara școlii, folosindu-se eventual de 
abandon. 

Cauzele de ordin socio-cultural sau religios sunt, de asemenea, cauze de care trebuie să se țină 
seama. În această categorie sunt incluși indicatorii de putere și status social, considerați și variabile 
demografice, cum sunt, de exemplu, apartenența la clasa socială sau la cea etnică, rasială, 
apartenența la comunități de tip urban, rural etc.  

Copiii care provin din familii asistate social sau dependenți de instituțiile caritabile abandonează 
școala într-un procent mai mare.  

După tipul de comunitate rural/urban, se consemnează o rată mai mare a abandonului școlar în 
mediul rural, ceea ce se explică prin distanța mare domiciliu-școală, condițiile inadecvate de navetă, 
lipsa de flexibilitate a orarelor școlare, a structurii anului școlar, lipsa de opțiuni educative în cadrul 
școlii. 

De mare importanță sunt și cauzele de ordin economic. Este știut faptul că rata abandonului este 
mai scăzută în țarile cu un venit mare pe cap de locuitor, dar înțelegerea adecvată a determinării 
economice a abandonului școlar obligă la considertearea efectului cumulat și a altor variabile cum 
ar fi nivelul de școlarizare și vârsta. 
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Există elevi care trăiesc sentimente de frustrare legate de sărăcia lor, care se reflectă la școală în 
ținuta vestimentară sau în lipsa pachetului cu mancare. Unii dintre aceștia își vor defini prioritățile 
în viață în funcție de această stare de frustare și, prin urmare, vor abandona școala. Determinarea 
economică a abandonului școlar trebuie corelată și cu variabila vârstă. În condițiile  aspirației lor 
firești către autonomie și independență financiară, tinerii doresc să părăsească școala cât mai repede 
păsibil pentru a avea un serviciu permanent și pentru a putea câștiga material cât mai mult.  

Efectele abandonului școlar sunt deosebit de grave atât la nivel social, cât și la nivelul 
individului. Cei care abandonează școala nu au calificarea profesională indispensabilă integrării 
socio-economice și nici formația morală și civică necesară exercitării rolului ulterior de părinte si 
cetățean al unei comunități. 
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Abandonul școlar 

 
 

Prof. Dr. Viorel Gheorghe 
Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău 

 
 
 
Una dintre cele mai mari provocări pentru școala românească o reprezintă reducerea 

abandonului școlar, care se găsește la cote destul de îngrijorătoare. Într-o societate debusolată, 
lipsită complet de respectul valorii, fără repere morale esențiale, asediată zilnic de efectele nocive 
ale globalizării, problema abandonului școlar pare neimportantă. În realitate este tocmai efectul cel 
mai vizibil al acestei rătăciri instituționale și sociale, în care se zbate România contemporană. De 
aceea, combaterea acestui fenomen negativ se face cu paleative, fără a se merge la sursa reală a 
acestuia. 

Abandonul școlar are o serie de cauze, unele evidente, altele mai puțin vizibile. Printre acestea 
putem aminti: 

-sărăcia  
-subdezvoltarea cronică a unor regiuni 
-infrastructura școlară precară 
-programele școlare neadaptate la situație reală din învățământul românesc  
-lipsa de alternative educaționale 
-cadre didactice insuficient pregătite sau motivate, etc. 
-integrarea insuficientă a elevilor 
-incompatibilitatea dintre aspirațiile personale și oferta educațională 
-disciplina severă sau chiar agresivă în unele școli 
-supraîncărcarea școlară 
-fenomenul de baylling 
-evaluarea subiectivă sau preferențială 
Datele statistice sunt foarte elocvente. România este pe locul trei în Uniunea Europeană din 

punct de vedere al părăsirii timpurii a școlii. 18,3% dintre fete părăsesc băncile școlilor înainte de 
terminarea acesteia. În rândul copiilor romii, abandonul școlar este foarte mare. Aproximativ 75% 
dintre acești copii renunță la școală până la vârsta de 14 ani. De asemeni, conform datelor 
Institutului Național de Statistica, 30% dintre copii din România au renunțat la studii după 
absolvirea clasei a opta. 

Faptul că abandonul scolar este o problemă generală la nivelul întregii Uniuni Europene, nu ar 
trebui să ne bucure. În restul statelor europene există preocupare pentru reducerea acestuia iar acest 
lucru a dus la rezultate concrete. Bulgaria, de exemplu, chiar a înregistrat progrese în acest sens. 

Un alt element îngrijorător este dat de faptul că mulți dintre cei care renunță la școală, nu 
încearcă să-și găsească un loc de muncă, preferând diferite forme de ajutoare sociale. Presiunea 
socială devine astfel mult mai mare pentru stat, care oricum nu dispune de fonduri suficiente în 
acest sens.  

Identificarea cauzelor abandonului școlar reprezintă doar primul pas în rezolvarea acestui 
fenomen. Găsirea și punerea în aplicare a soluțiilor este partea cea mai complicată. Din păcate, la 
nivel de politici publice, în România nu există o dorință reală de a combate acest fenomen. Anumite 
programe demarate în ultimii ani, precum ”Cornul și laptele”, dotarea cu microbuze, nu au avut un 
impact deosebit. Programul ”Bani de liceu” și decontarea navetei au avut succes, dar nu sunt 
suficiente. Este nevoie de o abordare mult mai profundă și probabil mai greu de pus în practică. 
Printre acestea, revizuirea programelor școlare, promovarea unor metode de predare mult mai 
atractive, combaterea violenței din rândul elevilor, dezvoltarea învățamântului profesional, etc. 
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La nivelul Uniunii Europene se dorește ca nivelul abadonului școlar să scadă sub 15%. Sunt 
unele țări, precum Franța sau Germania, care au reușit să reducă abandonul școlar sub acest procent. 
Prin adoptarea unor politici eficiente, iată că se pot obține rezultate foarte bune. 
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Abandonul școlar între teorie și practică 

 
 

Școala Gimnazială Nr. 7 Galați 
Prof. înv. primar  Gheorghevici Daniela 

 
 
Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent 

de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut 
remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în 
repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor 
terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o 
grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar 
reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel:  

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune; 
 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 

cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
 control parental direct și activ în viața copiilor; 
 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
În ceea ce privește școala, este necesara aplicarea unei metodologii diferite față de cea clasică, 

folosită în majoritatea școlilor. Cadrele didactice trebuie să se concentreze mai puțin pe predarea 
propriu-zisă și mai mult pe stimularea inițiativei și participării elevilor. 

 Apelarea la stiluri diferite de învățare 
Școlile tradiționale prezintă materia dintr-o perspectivă rigidă, axată pe citire și memorare a 

informațiilor. Specialiștii în educație propun o metodă actuală, care implică folosirea diferitelor 
stiluri de învățare, pentru a stimula și pentru a trezi interesul copiilor.  

 Încurajarea elevilor de a pune teoria în practică 
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Aceasta poate fi o metoda excelenta de a stimula interesul elevilor și de a-i face pe aceștia să 
preia procesul de învățare în propriile mâini.  

 Lecțiile interactive 
În prezent, modul de desfasurare a unei ore implica adesea un monolog al profesorului, la care 

elevul asista, de cele mai multe ori, acest proces face ca elevii să rămână pasivi și dezinteresați, 
făcând doar strictul necesar, pentru a obține o notă satisfăcătoare. 

Acestea fiind spuse, problema acută a abandonului școlar în România ar putea fi diminuată 
semnificativ, prin aplicarea metodelor actuale de învățare și prin plasarea accentului pe elev și pe 
potențialul său. 
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Opportunities of sharing best practices on European level 

 
 

Gheorghita-Schipor Laura-Maria 
Scoala Gimnaziala Nr. 3 Rovinari 

 
 
Sharing best practices on European level was a good opportunity for our school to develop and 

be aware of its strengths, but also to prevent abandoning school.  Scoala  Gimnaziala Nr. 3 Rovinari 
is one of the 4  schools that won the National Competition European School  in 2012; it was the 
result of European collaborations that teachers initiated and successfully implemented projects. l 
was involved as contact person in the following projects on the European level:  

 Comenius Multilateral School Partnership  
EUROPEAN STUDENTS: AGENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2011-2013 
 Comenius Multilateral School Partnership   
FOR THE BETTER FUTURE OF EUROPEAN CITIZENS, 2011-2013 
 Comenius Regio Project  
METHODS OF PREVENTING STUDENTS FAILURE, 2012-2014 
ETwinning projects are on-line projects on the eTwinning platform, with interesting and fun 

activities; it is an excellent opportunity to develop English, communication and digital skills; my 
students were involved in the following projects: EUROPEAN DICTIONARIES, 28.10.2009, A 
TOUR IN EUROPE, 25.01.2011, EXCHANGING POSTCARDS AROUND THE WORLD, 
17.08.2012, EVERYDAY ECOLOGY, 02.09.2012, EU-MAGIC, 23.11.2013, EUROPEAN DAY 
OF LANGUAGES, 2012, 2014, 2015. 

I also took part in ETWINNING LEARNING EVENTS: 
-WEB 2.0 TOOLS IN ETWINNING, February 2013, 
-FINDING PARTNERS IN ETWINNING, November 2013, 
-ETWINNING AND 21ST CENTURY SKILLS, December 2013. 
The wonderful experience of these projects and events was disseminated in the on-line 

magazine 4F on magazinefactory.edu.fi and the school magazine Lauri – Revista Elevilor Europeni. 
Due to the projects results, local activities and collaborations, l took the initiative and l designed a 
training course about the eTwinning platform, on-line projects and ways of professional 
development, organized by Casa Corpului Didactic Gorj, in 2015. 

Another amazing experience was the Comenius in-service training course “EU-MAGIC” – 
Effective Use of Modern technology And Games In Classrooms (a pedagogical course for all 
teachers), organized by Charles University in Prague, Faculty of Education, between 1-7.07.2013, 
in Istanbul, Turkey, a training course about using educational games and ActivInspire/ICT in 
classroom. 

The study visit HOW TO CATCH EU STANDARDS IN EDUCATION, between 24-28 June 
2014, in Ordu, Turkey and the Grundtvig training course MEDITERRANEO & ENVIRONMENT: 
RE-THINKING EDUCATION & OUTDOOR ACTIVITIES, between 16-22 March 2014, in 
Rome, Italy offered me the opportunity to practice English skills and to develop intercultural 
competence.  

Thanks to English language, I also explored the youth field, taking part as a group leader in the 
youth exchange under LifeLongProgramme, OLD TRADITIONS IN THE MODERN WORLD, 
2014, in Turkey and as participant in the training course SPORT AND ACCESSIBILITY, in 
Debrecen, Hungary, in November 2010. Under KA1 Erasmus+ Programme, l was part of  
TRANSNATIONAL TRAINING AND COOPERATION ACTIVITIES, 2015, in Belgium, 
EDUCATION THROUGH SPORT, in Budapest, Hungary, in June 2015 and EDUCATION 
SYSTEMS AND EMPLOYMENT, 2016, in UK. 
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ADANDONUL ŞCOLAR 
O PROVOCARE A EDUCAŢIEI CONTEMPORANE 

 
 

Prof. Gheorghiu Gabriel 
Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă una din marile provocări ale educaţie actuale cu consecinţe 

deosebit de grave  în ceea ce priveşte gradul de acoperire a populaţiei de vârstă preşcolara şi 
şcolară. Fenomenul pare să ia amploare în perioada contemporană în România, astfel încât existenţa 
unor programe bine închegate şi fundamnetate este mai mult decât necesară. Însă până la 
implementare unor astfel deprograme este nevoie de identificarea unor cauze de la care să se plece 
în găsirea unor soluţii eficinte, credibile şi atractive pentru limitarea acestui fenomen. 

În Româna actuală una din principalele cauze ale abandonului şcolar o reprezinta sărăcia astfel 
încât doar 80% dintre copiii români au acces la serviciul de educaţie preşcolară, un procent nu 
foarte îmbucurător pentru viitorul acestei societăţi. Potrivit studiilor şi statisticilor s-a dovedit ca în 
România un număr de peste 500 000 de copii trăiesc în condiţii de sărăcie extremă având drept 
rezultat exloatarea acestora sau chiar abandonul lor. Rolul educaţiei în dezvoltarea acestor copii 
devine astfel crucial, iar rolul părinţilor este definitoriu, este cel care poate decide viitorul lor.  

În acest sens relaţia dintre părinţi şi copii reprezintă una dintre cele mai importante relaţii 
interumane având în vedere caracterul nedestructibil al acestei legături cât şi rezistenţei sale în timp. 
Această relaţie dintre părinte şi copil depinde foarte mult de efortul depus de ambele părţi în 
vederea instaurării unui climat amiabil, de înţelegere şi respect reciproc.  

O bună comunicare necesită dorinţa şi efort, dar mai ales o educaţie puternică şi bine 
înrădăcinată, ce trebuie oferită copilului încă din primii ani. Intervine problema educaţiei în 
familiile defavorizate, viitorul acestor copii va fi mai bun atunci când parinţii lor vor acorda mai 
multă valoare educaţiei, consilierea părinţilor reprezentând un instrument de bază în înţelegerea 
nevoilor copiilor lor. Aceste familii defavorizate, sărace reprezintă principala cauză a abandonului 
şcolar în România. Copiii provenind din familii sunt deseori nevoiţi să părăsească şcoala pentru a-şi 
întreţine familia sau pentru a-şi îngriji fraţii mai mici. Prin abandon şcolar, şansele individului de a-
şi găsi un loc de muncă scad considerabil, la fel şi posibilităţile sale de a se integra în societate.  

Din acestă perspectivă, programele sociale de prevenire a abandonului şcolar reprezintă un 
semnal de alarmă pentru societate, un „strigăt” de ajutor pentru repararea unor sincope 
educaţionale. Acestea trebuie să urmărescă în primul rând conştietizarea de către populaţie a 
gravităţii acestei probleme sociale şi, în al doilea rând, să vizeze integrarea copiilor defavorizaţi în 
instituţiile şcolare.  

Motivele care stau la baza acestor acţiuni sunt diverse, subliniind aspecte precum: a) lipsa de 
şcolarizare limitează posibilităţile indivizilor de găsire a unui loc pe piaţa muncii, b) abandonul 
şcolar favorizează creşterea ratei şomajului, la fel şi a beneficiarilor de ajutor social, c) fără 
educaţie, numărul persoanelor defavorizate şi al familiilor care trăiesc în săracie va creşte, d) 
imposibilitatea desprinderii de acele medii defavorizate ce aduc prejudicii majore unui viitor 
material decent, e) neputinţa de a atinge standarde creaţionale mai mult decât necesare în atingerea 
scopurilor dorite. 

Potrivit „Raportului asupra stării sistemului naţional de învăţământ” cele mai importante 
programe publice de prevenire a abandonului şcolar au fost şi rămân: „A doua şansă”, „Scoala de 
după şcoală” şi „Alfabetizare funcţională”. Aceste programe au vizat creşterea participării la 
educaţie şi facilitarea tranziţiei către un loc de muncă pentru elevii şi tinerii aflaţi în situaţie de 
abandon şcolar. Rezultatele sunt încurajatoare, mii de elevi au putut să-şi continuie studiile sau pur 
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şi simplu au fost şcolarizaţi de la zero. 
Mai mult, într-un număr mare de activităţi în domeniul prevenirii abandonului şcolar s-au 

implicat organizaţii non-profit naţionale şi internaţionale, asociaţii şi fundaţii sociale care unindu-se 
cu firme private vor încerca să dezvolte programe cât mai atractive pentru educabili sau viitori 
educabili. Printre cele mai reuşite programe de prevenire a abandonului şcolar se regăsesc: 
Programul „Viitorul începe la şcoală” organizat de UNICEF România şi Realitatea TV. Programul a 
încercat să intervină în facilitarea accesului la educaţie pentru copii defavorizaţi. De asemenea, 
Proiectul „Şcoala e de partea ta” iniţiat de Fundatia JOYO, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 
Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar Bucureşti. Proiectul are ca principal obiectiv 
prevenirea abandonului şcolar în rândul elevilor din şcolile generale ale municipiului Bucureşti. 
Proiectul „Învăţ pentru viaţă” iniţiat de Asociaţia „Alianţa Civică a Romilor din România” 
împreună cu UNICEF. Proiectul va urmări să informeze 24 de comunităţi de romi din 12 judeţe din 
România asupra importanţei educaţiei în societate . 

Fie că urmăresc îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor sau ameliorarea situaţiei materiale 
ale familiilor defavorizate, aceste programe reprezintă un instrument de bază în rezolvarea 
problemei abandonului şcolar. România are nevoie de aceste iniţiative pentru a răspunde 
problemelor sociale care apar, de aceea activităţile organizaţiilor sociale trebuie întotdeauna 
încurajate şi susţinute. 

Un aspect important al acestor programe de prevenire a abandonului şcolar îl reprezintă 
credibilitatea lor în randul populaţiei ţintă, credibilitate care influenţează caracteristicile pozitive ale 
emiţătorului asupra mesajului comunicat receptorului. Întrucât accesibilitatea unui mesaj depinde în 
mare măsură de credibilitatea sursei în comunicarea cu segmentele ţintă, mesajele transmise nu 
trebuie doar să aibă puterea de convingere, ci trebuie să fie şi credibile, adică să aibă valoare pentru 
educabil. 

O scurtă concluzie cu privire la modalităţile de prevenire a abandonului şcolar prin prisma unor 
programe educaţionale scoate în evidenţă mai ales sprijinul material pentru familiile defavorizate ca 
o necesitate clară de intervenţie dirijată. De asemenea, se evidenţiază necesitatea stabilirii unor 
relaţii de parteneriat între organizaţiile non-profit, firmele private şi familie care pot constitui, de 
asemenea, o nouă oportunitate în sensul îmbunătăţirii accesului la educaţie. Există şi o parte 
practică reflectată în importanţa integrării mediului online în activităţile de prevenire a abandonului 
şcolar care ar putea avea un impact puternic atâta timp cât credibilitatea programelor este atent 
monitorizată şi susţinută. 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului școlar 

 
 

Prof. Înv. Preșcolar: Gherasim Narcisa 
 
 
O educație adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Abandonul şcolar 
reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia 
comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele 
necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. 
Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale.  

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala; cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul 
educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele 
mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte 
importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala.  

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Elevii au fost încurajaţi 
şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării 
unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie 
că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă 
superficial de situaţia şcolară a copiilor; climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de 
abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial 
conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a 
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părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte 
care conduc spre abandonul şcolar; factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi 
regulile şcolare, chiul, absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala; 
anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilîrie; 
dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau 
mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar:psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – 
care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-
familiale pozitive;socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 
emoționale, tendinte agresive; juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de 
influențare socială prin popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor 
copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, 
capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la 
grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească 
mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile 
educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic 
şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a 
abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de 
educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta, şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

845



 

Prevenirea abandonului școlar 
 
 

Prof. Ghercă Eduard 
Școala Gimnazială Răchiteni-structura Izvoarele 

 
 
Motivaţia de a învăţa este segmentul primordial al succesului şcolar. Sursele motivaţiei sînt 

multiple şi complexe. Literatura de specialitate promovează ideea conform cărei factorii intrincesi şi 
cei extrinseci condiţionează şi influenţează  motivaţia pentru învăţare. Motivaţia poate fi definită ca 
fiind acele mobiluri interioare care direcţionează comportamentul uman. Forţele externe, de orice 
natură, de asemenea pot influenţa comportamentul, dar, totuşi, esenţialmente, acesta este ghidat şi 
susţinut de forţele interne ale individului. De regulă, oamenii lucrează mai productiv şi mai intensiv 
atunci cînd sânt motivaţi. Componentele interne ale motivaţiei pentru a învăţa:  curiozitatea, 
autoeficiența, atitudinile. Astfel, comportamentul elevilor poate fi orientat spre realizarea unor 
acţiuni în vederea obţinerii remunerării sau în vederea evitării.  

Comportamentul uman este însă mult mai complex, decât atât. Oamenii sunt, în mod natural, 
curioşi. Ei caută noi experienţe, „savurează” învăţarea unor subiecte noi, găsesc plăcerea în a 
rezolva jocurile de puzzle, perfecţionîndu-şi astfel, dexterităţile şi dezvoltîndu-şi alte competenţe.  
Sarcina majoră a instruirii rezidă în a educa şi a creşte curiozitatea elevilor şi de a o cultiva 
considerînd-o potenţial motiv de învăţare. Oferirea unor stimuli inediţi, dar nu foarte diferiţi de ceea 
ce ştiu deja elevii, stimulează mult curiozitatea. Prezentarea stimulilor care sînt nefamiliari elevilor 
poate produce mai curînd anxietate, decît curiozitate. De aceea este necesar să se asigure un 
echilibru între complexitatea stimulilor şi claritatea acestora. În loc să prezentăm un oarecare fapt 
sub forma afirmaţiilor categorice, este bine să adresăm elevilor întrebări sau să creăm situaţii-
problemă. Acestea vor spori interesul elevilor şi vor alimenta curiozitatea acestora de a afla mai 
multe despre subiectul în discuţie. Curiozitatea este un motiv intrinsec de a studia şi, deci,  învăţarea 
nu rămîne a fi dependentă doar de „răsplata” profesorilor.  

Termenul de „autoeficienţă” ar putea fi explicat prin puterea de a gîndi pozitiv. Autoeficienţa 
este, de fapt, ceea ce psihologii descriu prin „încrederea în propriile forţe” şi „prezenţa convingerii 
de reuşită”. Abordat din aceste perspectivă, acest concept poate fi aplicat cu maximă relevanţă 
motivaţiei de a învăţa. Elevii care au dubii în ceea ce priveşte abilitatea lor de a reuşi nu sînt 
suficient de motivaţi pentru a învăţa. Divizarea sarcinilor pe secvenţe şi oferirea unor posibilităţi de 
a obţine succes la etapele timpurii ale învăţării sînt mijloace prin care se dezvoltă încrederea în sine 
a elevilor.  Autoeficienţa are patru surse de bază:  realizarea performanţelor, experienţa indirectă, 
persuasiunea verbală, starea psihologică. Realizarea performanţelor sunt situaţiile în care elevii au 
avut succes şi amintirea acestora, în continuare, îi sporesc autoeficienţa. Experienţa indirectă apare 
atunci cînd elevul conştientizează rolul unui model de succes (permanent sau situaţional) şi  
încearcă să adopte comportamente sau atitudini ale acestuia. Persuasiunea verbală este secvenţa în 
care intervine cineva încercînd să convingă elevului că este capabil să realizeze cu succes sarcina 
respectivă.  

Sursa finală posibilă a autoeficienţei este starea psihologică – acele sentimente şi trăiri interioare 
care „asigură” elevul de iminenţa  eşecului sau de obţinerea succesului. De exemplu, un elev se 
poate simţi rău (fizic) atunci cînd are de susţinut un examen. În aceste condiţii, profesorul nu poate 
întreprinde prea multe acţiuni cu scopul de a ameliora starea elevului. În schimb, în viitor, el ar 
putea propune elevului respectiv anumite exerciţii de relaxare înainte de probele de evaluare sau 
chiar un training de desensibilizare şi depăşire a anxietăţii şi fricii.  Sentimentul autoeficienței joaca 
un rol foarte important în susținerea motivațională a acțiunilor, influenţeaza modul de gândire, 
procesele afective, modalităţile de selecţie şi de planificare a activităţilor legate de carieră. Astfel, 
persoanele cu un sentiment puternic al autoeficienţei se caracterizează prin: se implică în activităţi 
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multiple, sunt perseverenţi, esecurile fiind doar provocări, au un sentiment puternic al 
controlabilităţii situaţiilor, fie ele şi problematice, îşi stabilesc obiective complexe, provocatoare, 
fiind consecvenţi, fermi în susţinerea şi îndeplinirea lor,  atribuie nereuşitele unui efort insuficient, 
cunoştinţelor deficitare sau lipsei unor  abilităţi care pot fi dobândite în timp. Persoanele cu un 
sentiment scăzut al autoeficienţei se caracterizează prin: au aspiraţii scăzute, evită  implicarea în 
sarcini dificile, în faţa dificultăţilor au tendinţa de a reduce efortul necesar atingerii scopului şi sunt 
predispuse să abandoneze  sarcinile, în situaţii dificile se concentrează mai mult asupra 
dificultăţilor, posibilelor rezultate negative sau asupra abilităţilor ce ar fi trebuit dezvoltate.   Astfel, 
dezvoltarea autoeficientei depinde de optimizarea reacţiilor la situaţiile stresante precum şi de 
modificare a predispoziţiei  la emoţiile negative.  

Modalităţi de dezvoltare a autoeficienţei:  
 Favorizarea obţinerii unor succese repetate;  
 Învăţarea pe baza observaţiei a unor modele sociale;  
 Folosirea mesajelor persuasive;  
 Interpretarea corectă a stărilor emoţionale şi somatice  

Studiile evidențiază faptul că nu există o relaţie direct proporţională între nivelul stimei de sine 
şi cel al autoeficienţei. Astfel, unii elevi pot să aibă niveluri ridicate de eficienţă la anumite 
activităţi, dar fără să fie prea mândri de acest lucru (adică să aibă o stimă de sine scăzută). Această 
contradicţie se explică datorită variabilelor care contribuie la dezvoltarea fiecărui sentiment  în  
parte; astfel, sentimetul autoeficienţei este dependent de factorii contextuali, de caracteristicile  
sarcinii de realizat, de particularităţile  situaţiei. Pe de altă parte, stima de sine se formează pe baza 
comparaţiilor pe care le realizează individual. Atitudinea este, în realitate, o comoditate iluzorie. Şi 
asta pentru că, de cele mai dese ori, atitudinile sunt disimultate. Deseori, între atitudine şi 
comportamentul ostentativ nu există congruenţă. De exemplu, un elev oarecare poate avea o 
atitudine negativă faţă de un anume profesor, dar întîlnindu-se cu acesta se comportă respectuos, 
manifestînd o „atitudine binevoitoare”, ceea ce nu ar manifesta şi în discuţie cu o altă persoană mai 
apropiată din mediul extern școlii. Pentru profesor este foarte important să cunoască care este 
atitudinea elevilor săi, cu referire, în special, la conţinutul disciplinei. 

 Modificările spre bine a atitudinii elevului se pot realiza prin următoarele modalităţi:  
 oferind un mesaj persuasiv şi bine argumentat;  
 modelînd şi / sau încurajînd comportamentele dezirabile şi pertinente;  
 inducînd disonanţă între componentele cognitive, afective şi comportamentale ale 

atitudinilor.  
Dacă unui elev i se sugerează să realizeze o anumită acţiune care este absolut contrară atitudinii 

acestuia, va urma, cu siguranţă, o modificare de esenţă a atitudinii de pînă acum. Necesităţile unui 
elev diferă foarte mult de cele ale altora. Clasificarea cea mai des utilizată este ierarhia necesităţilor 
realizată de A. Maslow, care le împarte pe cinci niveluri distincte: nevoile fiziologice, nevoia de 
siguranţa, nevoia de dragoste şi afiliere, nevoia de stimă şi apreciere, nevoia de auto-actualizare  
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Motivația învățării școlare și adaptarea la necesitățile mediului școlar este  reper în strategia de 

prevenire a abandonului școlar  Educarea elevilor este legată îndeaproape de managementul 
stresului din timpul orelor de curs. Probleme legate de motivarea elevilor spre învăţătură sunt 
condiţionate de plictiseală, tensiune psihică negativă, monotonia informaţiei, competiţia artificială 
care are doar un singur învingător la final, mediul nefavorabil de învăţare, lipsa unui traseu de 
carieră, inexistența unui sistem de cunoaștere a pasiunilor elevilor, inexistenţa unor trasee 
compensatorii ce pot acorda o a doua şansă.  

Pornim de la retorica întrebare „de ce vin la şcoală?” pentru a combate cauzele care duc spre 
abandon. Începem cu plictiseala, care, la nivel mondial, este considerată unul dintre cei mai 
importanţi factori demotivanţi pentru elevi, în special pentru cei vizuali spaţiali sau kinestezici. 
Aceştia înţeleg totul dintr-o dată, iar dacă această înţelegere nu este susţinută de detalii interesante 
şi atractive ci au parte dar de aplicaţii anoste se demotivează până la abandonarea sistemului de 
educaţie. Cel mai important program al momentului la nivel mondial este “no child be bored”, adică 
nici un copil să nu se plictisească. Eforturile didactice de a aduce informaţii interesante şi relevante 
ce împiedică plictiseala trimit însă obligatoriu către exploatarea bazelor de date de pe internet, 
manualul devenind doar o sursă comună de informare şi nu principala sursă. Pentru a rezolva 
problema plictiselii este necesar ca profesorii să fie instruiţi în utilizarea calculatorului şi în 
identificarea resurselor de pe internet, dar şi în modul de organizare al informaţiei care permite 
crearea de lecţii interactive şi interesante, precum şi în stilurile de predare optime.  

Tensiune psihică negativă: abuzul emoţional  este cel care conduce automat la violenţa în 
şcoală, dezinteres total asupra învăţării şi abandon educativ.   

La elevi singura modalitate de motivare funcţională este atragerea către domeniul de cunoaştere 
prin stare de spirit pozitivă ce depide la rândul ei de gradele de libertate în a întreba şi a interveni cu 
propria experienţă, de încrederea pe care o au în profesori şi de posibilitatea de a-şi manifesta 
curiozitatea. Elevii reacţionează perfect la factori atractori, însă resping ideea de a fi împinşi cu 
forţa într-un domeniu unde li se cere doar disciplină impusă. Ei refuză autoritatea impusă, dar 
primesc cu bucurie educarea abilităţilor proprii pe direcţiile lor de interes. În concluzie un sistem 
care atrage şi nu impune, care oferă o a doua şansă şi răsplăteşte excelenţa acolo unde apare este 
soluţia optimă de motivare a elevilor.  

Monotonia informaţiei: este cunoscut faptul că elevii reţin 90% din informaţiile pe care şi le 
transmit între ei, 75% din informaţia obţinută prin experiment direct, 50% din informaţia obţinută 
prin discuţii de grup, 30% din demonstraţii, 20% din materiale audio-vizuale, 10% din ceea ce 
citesc şi 5% din ceea ce li se citeşte de către altul. Factorul ce deteremină aceste rezulate este 
monotonia actului educativ. Curba monotoniei este invers proporţională curbei rezultatelor 
achiziţiei de informaţii, de câte ori este mai mare monotonia de atâtea ori sunt mai scăzute 
rezulatele.  Cea mai monotonă situaţie de predare este desigur citirea informaţiei din carte sau din 
power point-uri. Din această cauză metoda didactică optimă de lucru cu elevii ce conduce la achizii 
procentual foarte mari este metoda feedback-ului în care li se cere părerea elevilor despre diversele 
subiecte sau probleme apărute, elevii având astfel prilejul să afle unii de la alţii diferite informaţii şi 
să contribuie cu propria viziune şi experienţă. Rolul profesorului este în acest caz să aducă 
informaţii suplimentare şi să întărească rezultatele aduse de către elevi sau să specifice în ce context 
anumite tipuri de informaţii pot fi considerate ca valabile.  

Irelevanţa sau neaplicabilitatea informaţiei primite: deseori de dragul logicii su tradiţiei istorice 
sunt predate la clasă informaţii irelevante din punctul de vedere al elevilor sau inaplicabile imediat 
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în practică. Aceasta îngreunează înţelegerea elevilor ce depinde în primul rând de performanţele 
intelectuale specifice etapei de vârstă biologică şi psihologică în care se află şi desigur demotivează 
elevul pentru materia ce oferă din punctul său de vedere o informaţie abuzivă. 

Blocajele emoţionale create de astfel de informaţii abuzive sunt generatoare de o scădere 
abruptă a stimei de sine a elevilor ceea ce produce de asemenea o demotivare puternică faţă de 
şcoală. Există însă şi posibilitatea unei motivaţii superioare obţinută prin colectarea şi predarea de 
informaţii care ţin seama de subiectele de interes ale elevilor, de vârsta lor psihologică şi de 
relevanţa şi aplicabilitatea informaţiilor în practică. Transmiterea informațiilor pronind de la 
experienţă personală/practică permite analizarea teoretică a acesteia, dezvoltarea instrumentului 
analitic pe logica fenomenului prezentat şi aplicarea ulterioară practică a rezultatelor în alt context. 
Acest gen de demers didactic este esenţial pentru a motiva elevii către învăţarea prin descoperire şi 
conduce la o creştere accentuată a nivelului inteligenţei emoţionale, analitice precum şi a abilităţilor 
formate, ceea ce motivează elevii către învăţătură. Acest demers didactic însă nu poate fi practicat 
în sistemul formal ci doar în programele ,,de şcoală fără catalog”, deoarece este calitativ şi o notă 
cantitativă este factorul demotivant cel mai sigur pentru accentuarea przitivă a proceselor calitative.   

Mediul impropriu de învăţare: mediul de învăţare al elevilor are aceeaşi pondere ca şi calităţile 
native ale acestora în dezvoltarea abilităţilor, competenţelor şi personalităţii acestora. Mecanismul 
de acţiune al mediului cultural este implacabil şi conduce atât la stabilitatea culturilor în timp cât şi 
la lipsa acestora de abilităţi evolutive sau adaptative la noi condiţii. Mecanismul se ajustează cu 
ajutorul promovării unor rezultate sau personalităţi ce aduc o contribuţie pozitivă la rezolvarea 
diferitelor crize produse de inadaptarea culturală sau reuşesc să producă o evoluţie pozitivă a 
sistemului La nivel administrativ problema se poate rezolva prin programe variate şi punctuale de 
educaţie destinate tuturor membrilor unei populaţii indiferent de vârstă. Aceste programe trebuie 
însă să fie coerente cu anumite principii de bază pe  acre să le transmită fiecare program şi care să 
corecteze vechile cutume culturale ce au devenit inadecvate momentului. Pentru aceasta se 
proiectează cursuri specifice părinţilor, managerilor, diverselor categorii profesionale, etc. şi care 
contribuie la modificarea mentaluilui populaţiei sau anumitor instrumente de comunicare cum sunt 
cele din mass media. Este necesar să înţelegem că nu doar şcoala este instrument de educaţie ci şi 
televizorul, ziarele, strada, internetul, familia etc. sunt de asemenea instrumente de educaţie şi 
instruire nonformală sau informală a copiilor, tinerilor sau adulţilor. Lipsa unui sistem de atractori 
pe pasiunea cunoaşterii pentru elevi:  Programul atractor ce se remarcă la nivel internaţional ca fiind 
cel mai plin de potenţial şi cu cele mai mari succese este programul enrichment, ce poate fi tradus 
ca învăţămâmtul altfel, şcoala fără catalog prin care elevii şi profesorii explorează câmpuri noi de 
cunoaştere şi se antrenează pe domenii ce nu sunt cuprinse în planul cadru.   

Existenţa unor trasee compensatorii ce pot acorda o a doua şansă: Sistemul de corigenţe şi 
repetenţie este mai degrabă utilizat cu scop punitiv decât cu scopul acordării unei a doua şanse, ceea 
ce demotivează enorm elevii. Se ştie că după trei insuccese consecutive orice copil abandonează 
direcţia pe care merge considerându-se incapabil să parcurgă traseul educaţional oferit. Un elev 
lăsat corigent nu va mai reveni niciodată pe traseul oferit pe care nu doar că nu a avut succes dar i s-
a confirmat incapacitatea prin corigenţă. Repetenţia este şi mai demotivantă fiind mai traumatică, 
elevii repetenţi trăgând concluzia că sunt incapabili în general, nu sunt buni de nimic şi nu au nici 
un rost nefiind importanţi pentru nimeni. O a doua şansă nu se referă doar la posibilitatea fizică de a 
se reintegra în sistem ci se referă în primul rând la condiţia psihologică a elevului de a nu-şi 
deterioara încrederea în propriile forţe şi de a găsi căile pe care poate excela. O a doua şansă se 
poate realiza prin formele de educaţie non-formale sau informale unde ne-existând note cantitative 
se se poate urmări evoluţia calitativă a elevilor.  

O a doua şansă permite elevilor ce consideră că nu au nici o şansă să-şi descopere abilităţi 
neştiute, să şi le antreneze până ce devin competenţe valabile pe piaţă şi să se relanseze pe direcţii 
care le vor da satisfacţia muncii bine făcute şi împlinire socială.  Pentru a realiza programe autentice 
de a doua şansă întregul sistem trebuie orientat către educaţie individualizată, elevul nu manualul 
fiind prioritar în actul predării. Motivarea totală a elevilor către educaţie este direct dependentă de 
acomodarea stilurilor de predare al profesorilor la stilurile de învăţare a elevilor.  
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. Gherghinescu Livia 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți 
 
 
Activitatea de prevenire este complexă, deoarece presupune intervenţii concrete care să ducă la 

reducerea cât mai mult a fenomenului de abandon şcolar, prin acţiuni menite să limiteze sau să 
înlăture unde este posibil cauzele.  

 
De aceea, este nevoie să existe preocupări reale pentru prevenirea abandonului şcolar, atât din 

sfera politică, cât şi din partea societăţii civile.  
 
Astfel, prevenirea abandonului şcolar s-ar îmbunătăţii prin:  

 
• existenţa unor programe guvernamentale care să vizeze prevenirea abandonului şcolar. 
• existenţa unor programe iniţiate de ONG, care să urmărească reducerea sau chiar eradicarea 

fenomenului de abandon şcolar;  
• acţiuni eficiente ale organismelor locale care se ocupă cu prevenirea şi combaterea 
abandonului şcolar, precum şi cu ajutarea copilului aflat în situaţia de abandon şcolar;  
• promovarea şi încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii şi combaterii abandonului 
şcolar;  
 
Activitatea de prevenţie a absenteismului şi abandonului şcolar este legată nu numai de igiena 

activităţii intelectuale, dar, în egală măsură, şi de asigurarea unei dezvoltări echilibrate a vieţii 
afective în cadrul relaţiilor intraşcolare. 

 Următoarele aspecte ar fi de reținut in această privință:  
 

      • Greşelile de educaţie privind sfera afectivă, comise în perioada formării personalitaţii, 
întârzâie maturizarea trăsăturilor pozitive de caracter şi, prin aceasta, generează deficienţe în 
reglarea manifestărilor emoţionale în procesul de integrare socială.  

• Părerea profesorului cântăreşte adesea greu, dar important este ca elevul să fie convins de lipsa 
unui viitor în cazul renunţării la şcoală, astfel încât schimbarea, decizia finală, să vină din interiorul 
acestuia.  

• Organizarea în şcoală a unui regim de activitate disciplinată prin supraveghere şi control, prin 
gradarea sarcinilor, prin neadmiterea abaterilor, a dezordinii, precum şi prin cultivarea constantă a 
acţiunii ferme, perseverente, principiale şi prompte a colectivului de elevi, cu scopul menţinerii unui 
nivel ridicat de ordine şi muncă, are o mare importanţă în prevenirea situaţiilor de absenteism şi 
abandon şcolar.  

• Crearea unor clase de adaptare, în care cei vizaţi să fie supuşi unui program diferit, mai uşor, 
în trepte, astfel încât să-şi dea seama în final de necesitatea continuării studiilor.  

• Familia are şi ea o covârşitoare importanţă în luarea acestei decizii. Ea trebuie să-l sprijine 
permanent pe cel care are tendinţa de abandon, să-l înţeleagă şi, cel mai important, să nu ia măsuri 
drastice, severe, împotriva acestuia. În anumite cazuri, chiar şi familia poate fi consiliată pentru 
formarea unei atitudini potrivite, pozitive, care să se aplice cu succes în astfel de situaţii.  

• Vizita dirigintelui/consilierului şcolar acasă la elev, poate crea premisele unui dialog mai liber, 
unei relaţii mai apropiate, bazate pe sinceritate şi încredere reciprocă.  

• Sporirea numărului de activităţi comune şcoală – familie, realizarea unor proiecte împreună, 
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sunt foarte importante pentru ca elevul să înţeleagă că ambele instituţii – atât şcoala, cât şi familia – 
acționează doar în interesul său. 

 
 
 
 
Bibliografie:  
 
 Botnariuc, P. & Ţibu, S.Portofoliul pentru  educaţie  permanentă, Bucureşti: Ed. Afir, 2010 
 Cursuri de formare: Educaţi aşa - Educaţie parental 
 Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi  singuri acasă ca urmare a 

plecării părinţilor la muncă în străinătate Editura ,,Terra Noastră”  Iaşi. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Ed. Ghesoiu Adriana-Alina 
Grădinița cu program pr. nr. 35 Brașov 

 
 

„Nu merge unde te duce drumul , mergi pe unde nu există un drum și lasă o urmă” 
Ralph Waldo Emerson 

 
Abandonul școlar reprezintă  conduita de evaziune difinitivă ceonstă în încetarea fecventării 

școlii,părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obșinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Elevii care abandonează școala se fa adesea remarcați prin absența de la cursuri și alte dificultăți 
de comportament, fiind sancșionați la școală pentru aeste abateri. 

Cel mai adesea abandonul școlar are loc la nivelul formelor terminale de învățământ, în acest fel 
fiind irosite și resursele investitede societate în elevul respectiv cât și cele ale elevului. 

Școala a ajuns să fie abandonaă deoarece nu mai este considerată o prioritate , pentru că în ziua 
de astăzi nu mai este percepută ca o valoare în sine ,elevii ne mai luând în seama școala ca fiind 
baza pe care să își pot construi viitorul.  

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba de inadaptarea elevului la activitatea de 
învățare, fie inadaptarea școlii la fatorii interni și/sau externi ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță, de apartenență și integrare la grup. 
Orice dezechibru al stării emoționale, dăunează, descurajează copilul atunci când trebuie să depună 
un efort deosebit pentru a obține performanțe școlare apreciabile. 

Un copil supus presiunilor emoționale, psihice sau care resimt un discomfort în plan fizic, pot fi 
tentați să renunțe la școală. 

Dacă ar fi să descriem un copil al carui comportament și acțiuni ne-ar îndrepta să bănuim că ar 
fi tentat să abandoneze școala ar avea următoarele caracteristici : 

 lipsa motivației școlare; 
 rezultate școlare slabe; 
 imagine de sine scăzută ; 
 lipsa achizițiilor în tema autocunoașterii; 
 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a 

lipsei unui control parental; 
 cerințe educaționale epeciale; 
 manifestă comportamente deviante; 
 nefrecventarea grădiniței; 
 lipsa unui model educațional în familie. 

Pentru fiecare copil părinții sau persoana în grija căruia se află sunt primii „profesori”,sprijinul 
familiei și implicarea acestora în în educația și formarea copilului pun bazele de care acesta are 
nevoie pentru a se dezvolta și a avea un viitor de succes. 

Familia trebuie să îi asigure copilului un echilibru emoțional și sprijin necondiționat, crearea 
unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării și învățării. 

Abandonul școlar poate fi prevenit prin existența unor programe guvernamentale care să vizeze 
prevenirea acestuia. 

Existența unor programe inițiațe de O.N.G.- uri care să urmărească reducerea sau chiar 
eradicarea fenomenului de abandon școlar. 
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Se pot organiza activități extra școlare desfășurate în școală ( oncursuri sportive , de creație 
artistică, jocuri pe calculator, etc.) desfășurate în școlile cu risc ridicat de abandon precum și în 
licee. 

Aducerea în fața copiilor aflați în risc de a abandona , a unor elevi care au renunțat deja 
prematur la școală, povestindu-le cum vad ei școala în momentul de fațăși cum a decurs viața lor 
post-școlară. 

Implicarea cadrelor didactice în combaterea abandonului școlar și a renunțării timpurii la 
educație. 

În concluzie, crearea unor situații speciale de succes pentru cei cu dificultăți școlare ar fi soluția 
ideală pentru eradicarea abandonului școlar, deoarece succesele și recompensele dezvoltă 
inițiativele elevului și sporesc încrederea acestuia în propriile posibilități. 
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CAUZE ȘI MOTIVE ALE ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar Ghiga Aurelia 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți 
 
 
Parcursul elevilor este în pericol de fragmentare, într-o multitudine de moduri, ceea ce conduce 

la rezultate nesatisfăcătoare și chiar la abandon școlar. Tranziția între cicluri și tipuri de școli poate 
reprezenta un moment în care se manifestă problemele, dar poate evidenția și simptomele altor 
chestiuni. În cazul multor tineri chiar și accesul la educație reprezintă o problemă. 

 
Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 

personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăța și a fi, iar 
dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi 
de o experiență pozitivă pentru elevi. 

 
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 

activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de 
siguranță și de apartenență la grup.  

 
Orice dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când 

trebuie să depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte 
un disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala.  

 
Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce poate avea 

un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod indirect să 
abandoneze școala. 

 
Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
 
 îi lipsește motivația școlară; 
 are dificultăți de învățare; 
 are o rată a absenteismului mare; 
 are rezultate școlare slabe; 
 are imagine de sine scăzută; 
 este izolat față de colegi; 
 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
 are o lipsă reală a unui suport școlar; 
 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei 

unui control parental; 
 cerințe educaționale speciale; 
 stare de sănătate precară; 
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 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 
vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 

 provine din medii sociale sărace; 
 nefrecventarea gradiniței; 
 lipsa unui model educațional din familie. 
 
Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 

Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes.  

 
 
Bibliografie: 
 
 Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009). 
 Cursuri de formare : Educaţi aşa - Educaţie parental 
 Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi  singuri acasă ca urmare a 

plecării părinţilor la muncă în străinătate Editura ,, Terra Noastră”  Iaşi. 
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Abandonul școlar, eșecul tuturor 

 

Profesor invățământ primar Ghinescu Florica                                             
Școala Gimnazială Armeniș/Școala Primară Feneș                                          

Județul Caraș-Severin 

 

Privind educația  actuală consider că un rol important îl constituie puterea exemplului atăt al 
cadrului didacfic căt și cel al exemplului părintelui, respectiv părinților. Școala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate pentru că astăzi nu contează în ierarhii, nefiind considerată ca valoare 
în sine, nefiind percepută ca și viitor. Cei care abandonează școala sunt de fapt viitorii șomeri, pe 
termen mai lung cei care  vor avea mai devreme sau mai târziu dificultăți de adaptare socială. 

Pentru acest tip de conduită, se urmărește în școli realizarea unui program de intervențiepentru 
dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în munca în echipă.,pentru a identifica factorii ce ar 
favoriza apariția unor situații de risc. 

Ca factorii de risc pot fii considerate apartenenîa la zonele defavorizate,izolare și lipsă de 
oportunități sociale. În mediul rural condițiile precare în anotimpuri reci cât și ajutorul dat în 
gospodării mai ales în zonele defavorizate. Emigrația forței de muncă, are efect asupra copiilor de 
vârstă școlară mică. Fuga de la școală, absenteismul privite ca precedente ale abandonului școlar pot 
fii uneori cotracarate prin abilitățile învățătorului în cadrul activitîților extracurriculare,mai ales în 
cadrul comunităților mici, cât și al abilităților emoționale și de empatie adult-copil.  

Atitudinea negativă față de școală poate fii cultivată conștient sau nu chiar de către părinte. 
Crearea de noi motivaîii pentru învățare de tipul multiculturalitate, acceptarea altor valori sau altor 
scale de valori. Climatul familial conflictual sau chiar cel excesiv de permisiv,lipsa de autoritate a 
unuia sau mabilor părinți pot fii considerate cauze ale bandonului școlar. Confuzia sau absența unor 
norme sau valori pot fii de asemenea cauze. Cât și  prezența anturajului  poate fii de asemenea o 
cauză negativă. 

Creșterea implicării comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon școlar.ar pute fii de 
asemenea o soluție.Cunoașterea nevoilor și aptitudinilor fiecărui copil integrat în sistemul 
educațional. Crearea unei,,unicități pozitive” copiilor ce provin din rândul minorităților naționale 
redându-le stima și respectul de sine ca parte a unui popor ce-și cunoaște apartenența de sine la 
poporul său și valorile sale naționale. 

Un exemplu de bune practici pentru învățământul primar poate fii ,,Ziua porților deschise” care 
ar putea avea loc mai des nu doar cu ocazia înscririlor în clasa pregătitoare. Astfel se pot transmite 
regulat  vești pozitive despre școală către toți partenerii educaționali. Experiențele de viață școlară 
și extrașcolară diferă de la o persoană la alta. 

Scăderea sentimentului marginalizării și excluderii copiilor ce provin din familii defavorizate.Se 
încearcăreducerea comportamentelor ăi atitudinilor negative ăi formarea unor comportamente 
apropiate de cele normale. De asemenea sunt utile efectuarea de activități remediale, utilizarea 
computerului în învățare. Alcătuirea unui program modern, atractiv, flexibil și adaptat elevilor cu 
risc de abandon ăcolar. 

Reacțiile la stres pot fii de mai multe tipuri,funcție de inteligența emoțională a copilului.,de tipul 
reacțiilor fizice ăi fiziologice, cognitive, emoționale sau comportamentale. Astfel în ciclul 

856



achizițiilor fundamentaleunii copii reușesc cu destulă dificultate să dezvolte reacții pozitive pentru 
mai multe cadre didactice. Astfel, un copil de succes care la intrarea unei persoane străine voia să 
fugă din clasă, refuza activități extrașcolare în afara sălii de clasă. 

Am încercat să identificăm modalități de reevaluare a evenimentului consideat stresant prin 
prisma gândirii pozitive, intensificări ale vizitelor la domiciliul elevului. Spre surpriza mea la 
serbarea de sfârșit de an școlar elevul despre care este vorba, s-a descurcat excepțional nemai având 
comportamente de panică. 

Explicația a fost simplă versurile ,,Apa trece pietrele rămân e cântecul pe care l-a auzit, doar 
refren când tata a fost plecat dincolo. 
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ABANDONUL ȘCOLAR -                                                              
O PROBLEMA A INVATAMANTULUI ROMANESC 

 

Prof. înv. primar Ghiță Raluca                                                          
Școala. Gimnazială nr. 169                                                               

Bucureșți, Sector 6 

  

Familia reprezintă primul mentor din viaţa copilului,aceasta furnizându-i primele informaţii 
şi învăţături despre lucrurile şi fenomenele din natură şi societate, primele sfaturi, norme şi reguli 
de conduită. În primul rând părinţii sunt cei care trebuie să satisfacă nevoile emoţionale, nevoile 
de linişte, îngrijire şi apropiere ale copilului. Pentru a avea valenţe formative pozitive, relaţia 
părinţi-copil trebuie să fie cât mai bine adecvată la individualitatea copilului şi la specificul 
situaţiilor. Orice unidimensionare şi orice exces, nu pot avea decât un efect negativ asupra 
desfăşurării procesului de formare a personalităţii copilului. 

Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate, iar 
colaborarea este absolut necesară. Şcoala trebuie să colaboreze cu familia în multiple domenii 
cum ar fi cel instructiv-educativ, comportamental dar și în cel al  dezvoltării fizice, intelectuale, 
moral-estetice. 

O defecțiune în angrenajul școală-familie, un management deficitar al rezolvării unor situațîi 
conflictuale, pot duce la abandonul școlar. Abandonul școlar înseamnă părăsirea de către un elev 
a sistemului educațional, indiferent de etapa sau nivelul de instruire  la care a ajuns, înaintea 
oricărei calificări sau a anului de studiu. România a început să se confrunte în ultimii ani cu o 
rată în creștere a abandonului școlar. 

Posibile cauze ale acestui fenomen ar putea fi considerate următoarele: 
- Situația materială precară a familiilor. Acestea se văd în imposibilitatea de a asigura 

copiilor de la îmbrăcăminte, încălțăminte, nemaivorbind de rechizite, alte resurse pentru 
activități extrașcolare. În mediul rural, sunt copii nevoiți să-și ajute părințîi la treburi 
gospodăreșți, în detrimentul școlii; 

- Familii dezorganizate sau pe cale de dizolvare. Alcoolismul, agresivitatea fizică sau 
verbală, absenteismul, neimplicarea emoțională, sunt tot atâtea motive care pot prevesti un 
eventual abandon școlar; 

- Poziția unuia sau ambilor părinți față de școală. O atitudine disprețuitoare, nerespectarea și 
încălcarea repetată a regulilor școlare, sunt tot atâtea modele negative pe care copilul le poate 
urmă. Un nivel scăzut de studii al părinților, poate duce de asemenea la același rezultat. 

- Modelul oferit de unul dintre frațîi mai mari, este unul foarte puternic, uneori chiar mai 
puternic decât al unui părinte. Astfel, dacă unul dintre frațîi mai mari abandonează școală, 
șansele pentru un frate mai mic să facă același lucru, cresc considerabil; 

- Implicarea copiilor în activități infracționale: furturi, apartenența la gășți de cartier, 
prostituție, trafic de droguri. 

- Întreruperea comunicării între cadre didactice și părinți, din cauza fricii din diferite motive: 
părinți foarte agresivi sau cartier rău famat, chiar periculos; 

- Neîncredere în instituția școlară. Sunt persoane publice de succes, prezente în mass media, 
care nu par să-și datoreze succesul unor studii aprofundate; 

- Starea de repetenție de doi chiar trei ani, este de asemenea un risc de abandon școlar. 
În această situație, există o serie de acțiuni ce se pot întreprinde pentru limitarea abandonului 

școlar, dacă nu pentru eradicarea lui. Unul dintre programele de succes este programul “A două 
șansă”. Este un program dedicat tinerilor care au abandonat sistemul educațional și care se 
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desfășoară în weekend în anumite școli desemnate. Programul ar putea fi îmbunătățit prin 
coborârea vârstei: sub 12 ani. 

O altă modalitate ar fi creșterea numărului de activități extrașcolare, cu un grd ridicat de 
atractivitate pentru copii, prin care să se dezvolte educația non formală. Ele au rolul de a antrena 
elevii în activități cât mai variate, le cultivă interesul pentru activități cultural-artistice, oferă 
suport pentru reușita școlară și îi ajută să-și descopere aptitudini greu de evidențiat în procesul de 
învățământ clasic. Desfășurându-se într-un mediu informal, elevii pot fi cu ușurință îndrumați să 
dobândească o gândire independentă, toleranță față de ideile noi, capacitate de a descoperi și 
rezolva situațîi problemă noi, posibilitate de a învăța să învețe. 

Motivarea prin premiere pentru cadrele didactice dedicate și burse pentru elevi sunt alte cai 
prin care se poate preveni abandonul școlar. 

Legislația în vigoare prevede și relansarea învățământului post-obligatoriu, cu accent pe 
învățământul tehnic și profesional, precum și asigurarea accesului la formarea continuă pentru 
creșterea funcției școlii de orientare școlară și profesională. Nu în ultimul rând, este prevăzută 
asigurarea egalitățîi de șanse, că instrument al diminuării polarizarilor sociale. 

În urmă ultimelor date colectate, România este pe locul trei în Uniunea Europeană, în cee ace 
privește abandonul școlar. Deși în Uniune rată abandonului este în scădere, în România este în 
creștere mai als în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani. 

Problema este una serioasă, deoarece aceșți tineri vor devin viitori șomeri,  punând dificultăți 
sociale și financiare la nivel național. 
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REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Gina Marin                                                                       
Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân  Constanţa,  Jud. Constanţa 

 

La nivel naţional, rata de părăsire timpurie a şcolii este de 26,6% în zonele rurale, 17,4% în 
oraşe mici şi suburbii şi scade la 6,2% în municipii. Deși rata de părăsire timpurie a școlii a scăzut 
ușor, de la 19,1% în 2015 la 18,3% în 2017, obiectivul național în cadrul strategiei Europa 2020 
(11,3%) rămâne greu de neatins... 

Abandonul şcolar este la cote îngrijorătoare fiind o problemă, adusă în faţă de ani buni, pentru 
reducerea căruia s-au desfăşurat şi se desfăşoară proiecte, dar fără rezultate notabile. 

În mediul rural, în special în grupurile dezavantajate, precum cele de etnie romă, statisticile 
privind abandonul școlar arată diferențe chiar și de câteva ori mai mari față de zonele urbane, cu 
populație educată și venituri peste medie.De aceea este o  necesitate de a pune accentul pe prima 
șansă la educație, pentru a nu mai fi nevoie de a doua. Conform datelor Eurostat, la nivelul anului 
2014, 18% din tinerii de 18-24 de ani din România au părăsit de timpuriu sistemul obligatoriu de 
educaţie, iar în ultimii cinci ani situaţia s-a agravat. 

În judeţul  Constanţa, abandonul şcolar este în creştere în comunităţile sărace, precum în Cuza 
Vodă, Castelu sau Dobromir.  Există probleme cu abandonul şcolar în comunităţile sărace şi în cele 
de rromi. 

În comunităţile de rromi este o ruşine, mai ales pentru fete, să meargă la şcoală. Abandonul 
şcolar este şi în familiile dezorganizate şi în cele în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate. 
Copiii simt lipsa părinţilor. Aceştia sunt lăsaţi în grija rudelor care de cele mai multe ori nu au grijă 
şi nici disponibilitate de a-i supraveghea şi îndruma către şcoală. 

De exemplu, în comuna Castelu, în clasa I-a sunt 60 de copii, în clasa a V-a sunt 40 de copii şi 
termină opt clase doar aproximativ 20 de copii, se arată în raportul Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Constanţa, în urma unei analize a situaţiei din mediul rural constănţean. 

Cercetarea realizată la nivelul a opt şcoli din mediul urban a reliefat faptul că abandonul şcolar 
cunoaşte valori semnificativ mai ridicate în rândul populaţiei rrome, pe fondul problemelor de ordin 
financiar ce condiţionează viaţa de zi cu zi a multor familii, la care se adaugă, în unele cazuri, 
obiceiuri şi tradiţii specifice, ce intră în disconcordanţă cu cerinţele sistemului educaţional.  

Lipsa de implicare a părinţilor în activitatea şcolară a copiilor din ciclul gimnazial, identificată 
drept problemă de cele mai multe dintre cadrele didactice, poate influenţa negativ performanţele 
şcolare ale elevilor şi modul în care aceştia se raportează la şcoală în decursul perioadei de instruire. 
Politicile bine-ţintite de susţinere a familiilor cu probleme pot constitui pârghiile prin care se poate 
înregistra reducerea abandonului şcolar. Astfel de măsuri trebuie să ţină cont de existenţa unor zone 
de risc major, în care numărul cazurilor de abandon înregistrate depăşeşte cu mult valorile mediilor 
naţionale.  

Concentrarea măsurilor de susţinere pe cazurile care necesită cu adevărat intervenţie reprezintă 
elementul hotărâtor în ceea ce priveşte impactul unor astfel de măsuri 

Nici la absenteismul şcolar situaţia nu este mai bună. Potrivit Raportului privind starea 
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învăţământului în anul şcolar 2017 – 2018, în semestrul I, în unităţile de învăţământ preuniversitar 
din judeţul Constanţa au fost consemnate peste 1,2 milioane de absenţe. Cel mai mult chiulesc 
elevii de liceu, profil zi – 559.101 absenţe, dintre care nemotivate 272.456, urmaţi de elevii de 
gimnaziu, cu 383.009 absenţe, dintre care nemotivate 240.383, de elevii din ciclul primar, cu 
155.665 absenţe, dintre care nemotivate 118.836. Elevii din clasele profesionale din Constanţa au 
avut, în primul semestru, 74.328 absenţe, dintre care 42.976 nemotivate, iar cei din clasele de seral 
27.447 absenţe, dintre care 18.543 nemotivate. 

Din cauza absenţelor, 1.302 elevi constănţeni au avut nota la purtare scăzută sub 7, iar 45 au fost 
exmatriculaţi. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

”Școala motivantă” – principala condiție pentru reducerea abandonului școlar 
     
Sute de mii de tinerii care au abandonat școala pot fi atrași să se reîntoarcă în sistemul de 

învățământ doar prin proiecte flexibile de tipul ”A doua șansă”, care pun accentul pe latura practică 
a educației și care sunt adaptate nevoilor lor.  

Școala-motivantă, trebuie modelată și asumată ca viziune de către toți actorii implicați în actul 
educațional, pentru că într-o astfel de școală copiii vor veni cu bucurie, abandonul nemaifiind o 
opțiune. 

Este necesar ca programele de tipul “A doua șansă” să fie, în primul rând, personalizate în 
funcție de participanți, răspunzând nevoilor acestora de a se angaja, de a se integra în comunitate ori 
de fi părinți mai buni.    
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

prof. inv. primar. GIORGIUȚI CRISTINA LUCIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA 

 
 

Motto: 
„Tinereţea este fericită tocmai pentru că are în faţa ei viitorul”.  Nikolai Gogol 

 
Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o 

continuă schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de 
reper. Omul își dorește să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate, fără prea mult efort.        
Tot mai des ne confruntăm cu această problemă a abandonului școlar deoarece, din păcate, unii 
copii sunt nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt 
fiind nevoit să plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care 
cresc alături de bunici, frați mai mari sau alte rude. 

În acest context social, școala are un rol fundamental în viața copilului pe care își pun amprenta 
frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții, problemele familiale etc. Copiii trebuie să simtă că 
există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați. De 
asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de potențialul și 
talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține. 

Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite în 
cadrul școlii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl copieze. 
Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare 
calitățile.  

Acești copii ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii, de exemplu sau pot avea 
anumite abilități tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot fi atenți 
la detalii sau pot fi foarte buni la sport, dans sau muzică. 

În primul rând, datoria noastră de dascăli este aceea de a descoperi preferințele, gusturile și 
dorințele lor, pentru ca mai apoi, să îi sfătuim și să îi ajutăm în dezvoltarea abilităților cu care 
Dumnezeu i-a înzestrat pentru ca, în timp, aceste abilități să se transforme în aptitudini și 
competențe. 

În demersul nostru, o să sesizăm probabil și puncte slabe cum ar fi: 
 situația financiară dificilă; 
 climatul familial defavorabil care poate îi împiedică de multe ori să învețe sau să își 

îndeplinească cu succes sarcinile școlare; 
 familii dezbinate; 
 familii care aparțin etniei rrome și care, după o anumită vârstă, nu le mai permit copiilor să 

vină la școală pentru că îi căsătoresc foarte devreme. 
 repetenția, care pentru unii înseamnă retragerea din viața școlară. 
După analiza punctelor tari și a celor slabe, se impune depistarea unor oportunități oferite de 

educație, care ar avantaja subiecții în mare măsură. Rolul educației este acela de a oferi societății 
oameni cu caractere frumoase și cu personalități bine conturate.  

Drept urmare, cadrul didactic are datoria morală de a cunoaște copiii, de a-i ajuta să se cunoască 
și să se autoevalueze, de a-i sprijini să devină ceea ce își doresc, conștienți fiind de ceea ce sunt în 
stare. Acești copii cu risc de abandon școlar pot fi implicați în diverse proiecte școlare, în activități 
extracurriculare organizate cu diferite ocazii. Le putem trasa sarcini pe care știm că ei le pot 
îndeplini datorită calităților lor și le oferim încrederea de care au nevoie. Astfel, încurajați fiind, vor 
putea să izbândească, uneori chiar să ne impresioneze și la final vor beneficia de laudele și 
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recompensele noastre. În acest mod, puțin câte puțin, vor ajunge să aibă încredere în ei și să 
descopere calea spre o viață mai bună. 

O altă categorie cu risc de abandon școlar este aceea a copiilor care provin din familii cu o 
situație financiară precară, care nu le permite deplasarea la școală cu mijloace de transport în comun 
sau procurarea celor necesare cursurilor. În asemenea cazuri, se pot găsi soluții de genul 
campaniilor sociale sau a activităților de voluntariat în care chiar subiecții în cauză pot fi implicați 
și la final ajutați. Bursele sociale și rechizitele oferite la început de an școlar sunt și acestea 
binevenite. 

Amenințările cu care ne-am putea confrunta în aceste cazuri și care ne-ar putea împiedica în a 
duce la bun sfârșit acțiunea noastră de prevenire a abandonului ar fi: 
 marginalizare, atitudine de respingere manifestată de colegi; 
 intrarea într-un anturaj defavorabil dezvoltării frumoase prin intermediul educației. 
Pătrunderea în acest anturaj îi poate expune la consumul de droguri, stupefiante, alcool, tutun. 

Dar și în acest caz putem încerca, sprijiniți de poliție, psiholog, diverse asociații, să prevenim 
abandonul școlar. 
 încăpățânarea familiilor de a întrerupe procesul de educație al copilului din diverse motive; 
Prevenirea abandonului școlar este un proces anevoios, plin de obstacole, însă copiii pe care îi 

educăm merită aceste eforturi. Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm calitățile și potențialul 
acestor copii cu risc de abandon școlar, o să vedem că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi 
valorificat, cu condiția să vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele 
negative.                             
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ŞCOALA INCLUZIVĂ PREVINE ABANDONUL ȘCOLAR 

 
 

Prof. Giurcă Minodora,  
Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru, Gorj 

 
 
”Şcoala obişnuită cu o orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a 

atitudinilor de discriminare, un mijloc care creează comunităţi primitoare, construiesc o societate 
incluzivă şi oferă educaţie pentru toţi; mai mult, ele asigură o educaţie eficientă pentru majoritatea 
copiilor şi îmbunătăţesc eficienţa şi până la urmă, chiar şi rentabilitatea întregului sistem de 
învăţământ.” 

Principiul care fundamentează acest cadru este unul conform căruia şcolile ar trebui să 
primească orice copil, indiferent de condiţia lui fizică, intelectuală, emoţională, lingvistică sau de 
orice altă natură. Astfel, ar trebui incluşi în egală măsură copii în dificultate şi copii talentaţi, copii 
ai străzii şi copii care lucrează, copii proveniţi din familii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând 
unor minorităţi etnice, lingvistice sau culturale şi copii proveniţi din alte grupuri sau zone 
marginalizate sau defavorizate...  

Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, 
oriunde este posibil acest lucru, iar diferenţele care pot exista între ei sau dificultăţile în care se pot 
afla să nu mai aibă nici o importanţă.  De asemenea, cu ajutorul unui curriculum adecvat, al unei 
bune organizări, al unor tehnici de predare, al folosirii resurselor şi al unor parteneriate cu 
comunităţile lor se va crea un sistem de învăţământ de calitate. Trebuie să existe o susţinere 
continuă şi servicii necesare satisfacerii nevoilor speciale prezente în fiecare şcoală. 

Educaţia incluzivă (educaţia pentru toţi în condiţii şi şanse egale) a fost introdusă ca termen în 
Declaraţia de la Salamanca din 1994. 

Premisele anterioare introducerii educaţiei incluzive au fost punctate de Clubul de la Roma şi 
apoi într-un Raport UNESCO: 

 „Diferenţele dintre state se datorează  faptului că elevii nu ştiu cât şi cum să înveţe” (Clubul 
de la Roma); ceea ce a condus la stabilirea a patru piloni ai învăţării: 

- a învăţa să cunoşti 
- a învăţa să faci (competenţe) 
- a învăţa să fii (educaţie comportamentală) 
- a învăţa să convieţuieşti 

 
Trebuie subliniată diferenţa clară între educaţia incluzivă şi educaţia integrată. 
Dacă integrarea reprezintă asimilarea elevului la învăţământul normal, proces în care elevul se 

adaptează şcolii, aceasta rămânând neschimbată, în cazul incluziunii şcoala este într-o continuă 
schimbare, adaptată la nevoile elevului. 

Incluziunea pune accent pe :schimbările din şcoală, beneficiile aduse elevului prin faptul că-i 
include pe toţi şi pe un bun act al predării - învăţării pentru toţi copiii. 

Dar realizarea unei educaţii incluzive, practic transformarea unei şcoli tradiţionale într-una 
incluzivă nu este doar o utopie? Poate deveni ea o posibilă realitate viitoare? 

Da, cu condiţia realizării unui climat propice din punct de vedere al unei culturi incluzive. 
Pentru că, după părerea mea transformarea unei şcoli obişnuite, tradiţionale într-una incluzivă 

trebuie să înceapă prin crearea unui climat educaţional incluziv în acea instituţie. 
Nu este vorba doar de o transformare a procesului instructiv – educativ, ci a întregii instituţii, ca 

personal, resurse materiale, climat ambiental, mod de comunicare cu elevii, părinţii acestora, 
comunitatea în general. 

Ofertele educaţionale promovate de şcoală către comunitate având drept ţintă precisă 
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copilul, oricare ar fi el trebuie să fie diverse, atractive să acopere un palier larg de aptitudini, 
talente, aspiraţii sau dorinţe ale copilului şi nu în ultimul rând să vină în întâmpinarea dorinţelor 
părinţilor şi cerinţelor comunităţii. 

Astfel, concret pot fi create în şcoală diverse cercuri sau ateliere de creaţie literară, teatru, 
pictură, muzică sau pot fi propuse diverse opţionale cu teme de interes sporit care să fie în 
concordanţă cu dorinţele elevilor. 

Toate acestea sunt în conformitate cu principiul care fundamentează şcoala incluzivă având în 
vedere următoarele: 

o Şcolile trebuie să primească orice copil, inclusiv copiii în dificultate sau copiii talentaţi, 
minorităţile etnice, culturale sau copiii din zone defavorizate 

o Toţi copiii trebuie să înveţe împreună , iar diferenţele sau dificultăţile să nu aibă importanţă 
o Cu ajutorul unui curriculum adecvat, a unei bune organizări, a unor tehnici de predare 

adecvate, a unei eficiente folosiri a resurselor, a parteneriatelor cu resursele lor se asigură un 
învăţământ de calitate 

o Trebuie să existe servicii educaţionale necesare satisfacerii nevoilor educaţionale prezente în 
fiecare şcoală 

Chiar dacă în ultimii ani s-a pus accentul pe folosirea unor strategii didactice formative, pornind 
de la obiective (competenţe) centrate pe elev mai există încă multe de realizat în atingerea unei 
educaţii incluzive în ceea ce priveşte cunoaşterea elevului de către profesor şi mai ales ghidarea 
acestuia de către dascăl spre cunoaşterea de sine, a propriilor aspiraţii, interese, capacităţi. 

În transformarea unei şcoli tradiţionale într-o şcoală incluzivă de succes vor fi întâmpinate şi 
dificultăţi referitoare la baza materială existentă, resursele disponibile chiar şi resursele temporale 
pot crea dificultăţi, deoarece cunoşterea fiecărui elev, de la personalitate la aspiraţii, de la situaţia 
materială la cea familiară necesită timp. Chiar şi strategiile propuse adecvate educaţiei incluzive 
bazate pe timp flexibil pot crea probleme din punct de vedere a programei şcolare obligatorii, cu 
referire la conţinuturi. Însă prin formarea cadrului didactic pentru educaţia incluzivă, colaborarea cu 
alte cadre didactice, împletite cu vocaţia şi măiestria didactică pot depăşi aceste dificultăţi într-o 
oarecare măsură. 

Însă consider că pentru reuşita unui astfel de proiect de promovare a culturii incluzive la nivelul 
întregului sistem de învăţământ nu este suficientă doar transformarea unor şcoli tradiţionale în şcoli 
incluzive, ci o reformare în acest sens a întregului sistem. 

Adică, chiar dacă procesul este iniţiat şi promovat la nivel de indivizi şi apoi de instituţii(şcoli), 
el trebuie generalizat la nivel de sistem. Pentru că altfel vor exista cazuri, în care tocmai principiul 
de bază al egalităţii şanselor nu va fi respectat. În acest sens, nu se pune problema localităţilor în 
care există mai multe unităţi şcolare pentru că în acest caz şcoala incluzivă de succes atrage copiii şi 
ca urmare celelalte şcoli sunt nevoite a se reforma în sensul unei educaţii incluzive pentru a rezista 
„pe piaţă”.  

Politica unei educaţii incluzive a pornit tocmai de la ideea de a asigura aceeaşi şansă pentru toţi 
la nivel de comunitate, de sistem, de stat şi poate chiar la nivel internaţional, urmărind o pregătire 
profesională, o formare a personalităţii indivizilor compatibile cu cerinţele actuale şi tendinţele 
viitoare și dezvoltarea spiritului cultural și nu în ultimul rând se asigură prevenirea abandonului 
școlar. 

Consider astfel că trebuie realizată o reformare a întregului sistem de învăţământ, a comunităţii 
în general având drept ţintă educaţia incluzivă, educația pentru cultură. 

 

Bibliografie:  
Verza Emil; Paun Emil, Educața integrată a copiilor cu handicap, As. RENINCO, UNICEF, București, 

1998 
Vrasmas Ecaterina, Introducere în educația cerințelor speciale, Ed. CREDIS; Universitatea din 

București, 2004 
Vrasmas Ecaterina, Dificultăți de învațare în școală, Editura V&I  INTEGRAL, București, 2007 
Vrasmas Traian,  Invatamantul integrat și / sau Incluziv, Editura Aramis, București, 2001 
Vrasmas Traian, Școala și educația pentru toți, Ed. Miniped, București, 2004 
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Abandonul școlar – o problemă a societății moderne 

 

Prof. GLIGORE LOREDANA,                                                           
Școala Gimnazială Cerăt, jud. Dolj 

 

Conform statisticilor, 6 milioane de tineri renunță anual la studii (ceea ce înseamnă aproximativ 
14% din numarul total de elevi). Pentru aceștia, viitorul este sumbru: șomaj, sărăcie sau 
marginalizare. Tinerii care renunță prematur la studii sunt considerați a fi cei care desi au varstele 
cuprinse între 18 si 24 de ani, au terminat cel mult învatamantul gimnazial la data la care 
abandonează școala. 

Abandonul școlar este o problema gravă, iar prognozele arată că acest fenomen se va accentua 
din cauza crizei economice. 

În România, rata abandonului școlar a crescut cu o treime în ultimii 9 ani. 

Printre acțiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon în țara noastră: 
integrarea elevilor cu risc de renunțare la educație și menținerea acestora în sistemul școlar, 
creșterea responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflați în abandon, 
monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor și identificarea periodică a 
modificărilor în ceea ce privește factorii de abandon școlar. 

Un alt lucru ce se poate face este creșterea atractivității scolii. Iată cateva din acțiunile propuse 
de experții UNICEF: 

 activități extrașcolare desfășurate în școală (acțiuni de renovare/înfrumusetare /curățire a 
școlii; concursuri sportive; acțiuni/concursuri de creație artistică; competiții de joc pe computer; 
etc.) desfășurate în școlile din comunități cu risc ridicat de abandon, precum si în liceele care atrag 
elevi din astfel de comunități. 

 organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în functie de cartierul de 
proveniență 

 toate aceste acțiuni sau ansambluri de acțiuni trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a 
menține continuu elementul de atractivitate al școlii și a se constitui într-un factor de antrenare 
constantă a atenției elevilor în activități legate de spațiul școlar. 

 motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice grupurilor 
de elevi care sunt mai performante în astfel de acțiuni. 

 planificarea acțiunilor cu pricina poate fi realizată cu participarea elevilor (dar nu doar a 
acelor care NU prezintă risc de abandon) și a autorităților locale (acestea pot fi prezente în faze 
cheie ale acțiunilor, furnizând motivații pozitive atât elevilor cât și cadrelor didactice). 

 utilizarea resurselor școlii pentru atragerea elevilor prin activități de timp liber. 

      Un alt lucru care se poate face este utilizarea experientiei celor ce au renunțat la școala 
pentru a preveni scăderea încrederii în educație. 

 ar putea fi util ca elevi care au renunțat deja prematur la școală să intre în contact cu cei 
aflați în risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea lor curentă despre școală, cum a 
decurs viața lor post-școlară. 

 foști elevi ai școlii pot fi atrați să își prezinte istoriile de viață în "mini-conferințe", în care 
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dialoghează cu actualii elevi. 

 implicarea proactivă a cadrelor didactice în combaterea abandonului școlar și renunțării 
timpurii la educație 

 stimularea administratiilor locale și a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a și de liceu proveniți din comunități cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni și familii aflate în nevoie 

Până la urmă, care ar fi multitudinea de factori ce îi determină pe copii să nu mai meargă la 
școala? 

Cauze din mediul familal: dificultățile materiale, modelul educațional oferit de părinți sau de 
frații mai mari care sunt poate mai influenți, dezorganizarea familiei care atrage dupa sine dificultăți 
materiale, implicarea în activități aflate la limita legii, intrarea pe piața muncii.  

Alte motive ce își au sursa în cadrul familiei: încrederea scăzută în educație, migrația 
circulatorie, problemele întâmpinate de copiii ce părăsesc sistemul de învățământ românesc și apoi 
se întorc, și nu în ultimul rând etnia. 

Factori care apar în comunități, unii specifici doar anumitor comunități: mariajul timpuriu și așa 
zisul “furt de fete” care apar în comunitățile de etnici rromi; apariția unui copil, lipsa de securitate 
în anumite zone și alții. 

Factori ce apar în mediul școlar: neimplicarea, orientarea școlară și profesională, repetenția 
frecvența, integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi, familiaritatea mediului școlar. 
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ABANDONUL ȘCOLAR - CAUZE ȘI EFECTE 

 

Prof. GLODEAN IULIA 
Școala Gimn. Valea Vișeului 

Grădinița cu P. N. Bistra, Maramureș 
 

Părăsirea timpurie a şcolii reprezintă un potenţial pierdut. Acesta are costuri sociale (ruptură 
socială, cerere mai mare în sistemul de sănătate şi coeziune socială mai redusă) şi costuri economice 
(productivitate mai scăzută, venituri fiscale mai mici şi o creştere a alocaţiilor sociale acordate). 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, acestea pot fi economice sau sociale. Media celor 27 
de ţări din UE are o rată de cuprindere în învăţământ de 78,5% conform datelor din anul 2008, pe 
când ţara noastră are o pondere de 78,3%, respectiv rata părăsirii timpurie a şcolii de 14,9% în UE, 
iar în România de 15,9 38 . 

Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există 
multe motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, 
probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin. Nivelurile scăzute de educaţie 
nu au consecinţe grave numai pentru tinerii în cauză, dar implică folosirea ineficientă a cheltuielilor 
de învăţământ, în plus, având în vedere schimbările demografice actuale, şi anume îmbătrânirea 
populaţiei, ţările europene nu îşi pot permite risipa de talente. În limbajul de specialitate se 
realizează o diferenţă între termenele de „părăsirea timpurie a şcolii” respectiv „abandonul şcolar”.  

Termenul „părăsirea timpurie a şcolii” include renunţarea la toate formele de educaţie şi 
formare profesională înainte de finalizarea învăţământului secundar superior sau echivalentul în 
educaţia şi formarea profesională (ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, după 
caz, de anul de completare) până când „abandonul şcolar” este utilizat cu un sens mai restrâns: ea se 
referă la întreruperea unui curs în desfăşurare în învăţământul general sau profesional şi de formare. 
Părăsirea timpurie a şcolii în Uniunea Europeană După definiţia utilizată în UE, părăsirea timpurii a 
şcolii poate lua mai multe forme. Ea include tinerii care au abandonat şcoala înainte de sfârşitul 
învăţământului obligatoriu, cei care au terminat învăţământul obligatoriu, dar nu au obţinut o 
calificare în învăţământul secundar superior, şi cei care au urmat cursuri de preprofesională sau de 
formare profesională, fapt care nu a condus la un echivalent de calificare la nivel secundar superior. 

Abandonul şcolar timpuriu are pe termen lung efecte negative asupra dezvoltării sociale şi 
creşterii economice. Inovarea şi creşterea economică se bazează pe o forţă de muncă calificată: 
reducerea ratei mediei europene de părăsire timpurie a şcolii cu un punct procentual ar oferi 
economiei europene, în fiecare an, aproape o jumătate de milion de potenţiali tineri calificat angajaţi 
în plus.     

Menţionăm că dintre ţările analizate numai în Turcia avem în cazul elevilor de sex masculin o 
rată mai mare a gradului de cuprindere în învăţământ, 56,4%, în comparaţie cu cea de sex feminin, 
40,9%, această valoare fiind la nivelul uniunii 75,7% în cazul sexului masculin şi 81,4% în cazul 
sexului feminin. Băieţii au în general o predispoziţie mai ridicată decât fetele să părăsească şcoala.  

Având în vedere datele de mai sus, şi anume gradul de cuprindere în învăţământ şi rata părăsirii 
timpurii a şcolii, putem observa pe baza determinării coeficientului Pearson (r = -0,880), o corelaţia 
inversă respectiv o legătură puternică între ele. Având în vedere analiza de mai sus, considerăm 
foarte importantă posibilitatea reîntoarcerii în sistemul educaţional a celor care au abandonat şcoala 
la un moment dat, din diferite motive. Astfel, din populaţia cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani la 
nivelul uniunii, în anul 2008, 9,6% din totalul populaţiei erau implicaţi în educaţie continuă 
(lifelong learning).  

Sunt ţări cu o rată de implicare peste media europeană, cum ar fi: Suedia (32,4%), Danemarca 
(30,2%), Finlanda (23,1%) sau Olanda (17%), respectiv sunt ţări mult peste medie: Bulgaria (1,4%), 
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România (1,5%). Abandonul şcolar în România În ţara noastră au fost identificate efectele negative 
ale abandonului şcolar, care creează condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce 
semnificativ şansele autorealizării în domeniile de activităţi legale. Astfel, din anul 2003, când am 
avut o rată a părăsirii timpurie a şcolii de 22,5%, în anul 2008 s-a ajuns la valoarea de 15,9%. 
Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului la 
activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, inadaptarea 
şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, socioculturali).  

În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze interne 
(psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de comportament 
etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economicofinanciară a familiei, lipsa 
îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la 
învăţătură). La nivelul ţării rata abandonului în învăţământul preuniversitar pe nivelurile educaţiei 
indică o creştere îngrijorătoare în cazul învăţământului primar, unde şi gradul de cuprindere în 
învăţământ scade (de la 96% la 95%). 

De câţiva ani, statul oferă o serie de programe sociale pentru menţinerea elevilor în unităţile de 
învăţământ. Câteva dintre acestea sunt: programul „Euro 200” pentru finanţarea de achiziţie de 
calculatoare personale, diferitele tipuri de burse, rechizite şcolare, decontarea cheltuielilor de 
transport pentru elevii din mediu rural etc 

Pe lângă acestea este importantă şi infrastructura şcolară, cadrele didactice şi atitudinea familiei 
şi a societăţi faţă de „carte” din care provine copilul.  

 
  
 Bibliografie:  
 
 Cercetări de marketing, Editura Infomarket, Braşov HG nr. 594 din 2009 pentru completarea 

H.G. nr. 1488 din 2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se 
acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” 

 http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_completare_criterii_cuantum_sprijin_elevi_bani_lic
eu_594_2009.php [accesat 24.07.2011] 

 Constantin, C. (2006). Sisteme informatice de marketing, Editura Infomarket, Braşov Lefter, 
C. (2004).  
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„Educaţia, o poartă deschisă spre viitor” 

Proiect educaţional privind prevenirea abandonului şcolar  - 
 

 
Prof. înv. preşc. Godiciu-Runcan Ileana-Maria,  

Grădiniţa cu P. P. nr. 3  Sebeş 
 

 

 Argument:  

Motto: „ Cine nu învață la tinerețe, va plânge la bătrânețe.” ( proverb ) 

O educație adevărată se fundamentează în familie, se continuă la grădiniță, prin intermediul 
educatoarei și apoi la școală, prin mijlocirea învățătorilor și a profesorilor. Unii copii sunt privați de 
această educație, datorită dificultăților școlare, care generează eșec școlar, apoi absenteism și, în 
ultimă instanță, abandonarea școlii. Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă 
care constă în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care 
s-a ajuns, înaintea obținerii unei calificări profesionale complete sau a încheierii actului de studii 
început.     

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 
elevii nu mai consideră şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. Abandonul școlar este o rezultantă a 
condiției de inadaptare a copilului la activitatea de învățare realizată în mediul școlar dar și 
extrașcolar, cu alți factori de natură internă (biologici, psihologici) sau externă (socio-economici, 
socio-culturali).      

Ținând seama de aceste aspecte, se impune imperios intervenția școlii, a familiei, precum și a 
altor factori responsabili, pentru a preveni tendințele de abandon școlar manifestate de unii copii.  În 
acest scop, pentru o mai bună intervenţie, propunem realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

 Scopul programului: 
 Formarea în rândul elevilor cu tendinţe de abandon şcolar a unei atitudini pozitive faţă de 

învăţare; 
 Conştientizarea de către familii a rolului pozitiv pe care educaţia îl are  pentru copii;  
 Prevenirea abandonului şcolar în rândul rromilor din comunitate; 
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 Obiectivele programului: 
 identificarea preşcolarilor şi a elevilor cu risc de abandon şcolar; 
 identificarea cauzelor care au dus la dorinţa de a abandona şcoala; 
 monitorizarea absenţelor preşcolarilor şi elevilor; 
 consilierea copiilor cu risc de abandon şcolar şi a familiilor acestora; 
 îmbunătăţirea comunicării dintre grădiniţă, şcoală, copii şi familie; 
 
 Beneficiarii programului (grupul ţintă): 
 Preşcolarii şi elevii cu risc de abandon şcolar; 
 
 Responsabili: cadre didactice, consilieri, părinţi, reprezentanţi ai Primăriei, ai ONG-urilor; 
 
 Resurse: 
 umane: Inspectoratul Şcolar Judeţean, cadre didactice, părinţi, consilieri şcolari, 

reprezentanţi ai administraţiei locale, ONG-uri; 
 materiale: burse, consumabile ( hârtie, creioane, pixuri, acuarele ), lut, lipici, cd-uri, 

flipchart, calculatoare, cărţi, rechizite; 
 temporale:  un an şcolar;  
 
 Locul desfăşurării: grădiniţă, şcoală, loc de joacă, parc; 
 
 Activităţi propuse: 
 discuţii şi dezbateri despre educaţie între copii, părinţi, cadre didactice şi consilier şcolar: „ 

De ce educaţia este importantă?”, „Eu între prezent şi viitor”, „De ce nu îmi place şcoala?”; 
 activităţi în parteneriat cu părinţii: asistenţe la lecţii şi lecţii desfăşurate împreună cu ei, 

mese rotunde, picnicuri, excursii şi vizite,  ; 
 discuţii cu şi despre oameni de succes; 
 
 Evaluarea programului: portofoliile copiilor ( desene, compuneri, poze, etc. ), chestionare 

adresate părinţilor; 
 
 Mediatizarea programului: în presa locală, la simpozioane, întâlniri metodice; 
 
 
Bibliografie: 
 
 Popescu, Marciana, (2000), Implicarea comunităţii în procesul de educaţie, Bucureşti,  
Editura Corint; 
 ***, (2000), Integrarea culturii romilor în educaţia şcolară şi extraşcolară. Ghid  
metodologic pentru cadrele didactice care lucrează cu copii romi, Timişoara, Institutul 

intercultural; 
 ***, (2002), Participarea la educaţie a copiilor romi. Probleme, soluţii, actori, Bucureşti; 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar Goga Pompilia Adriana 
Școala Gimnazială ” Ștefan cel Mare” Cetatea de Baltă 

 
 
Prevenirea abandonului școlar este un proces anevoios, plin de obstacole, însă copiii pe care îi 

educăm merită aceste eforturi. Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm calitățile și potențialul 
acestor copii cu risc de abandon școlar, o să vedem că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi 
valorificat, cu condiția să vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv. 

 
Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o 

continuă schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de 
reper. 

 
Omul își dorește să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate, fără prea mult efort. Tot 

mai des ne confruntăm cu această problemă a abandonului școlar deoarece, din păcate, unii copii 
sunt nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt fiind 
nevoit să plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care cresc 
alături de bunici, frați mai mari sau alte rude. 

 
În acest context social, școala are un rol fundamental în viața copilului pe care își pun amprenta 

frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții, problemele familiale etc. Copiii trebuie să simtă că 
există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați. De 
asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de potențialul și 
talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține.  

Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite în 
cadrul școlii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl copieze. 
Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare 
calitățile. 

 Acești copii ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii, de exemplu sau pot avea 
anumite abilități tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot fi atenți 
la detalii sau pot fi foarte buni la sport, dans sau muzică. 

 
În primul rând, datoria noastră de dascăli este aceea de a descoperi preferințele, gusturile și 

dorințele lor, pentru ca mai apoi, să îi sfătuim și să îi ajutăm în dezvoltarea abilităților cu care 
Dumnezeu i-a înzestrat pentru ca, în timp, aceste abilități să se transforme în aptitudini și 
competențe. 

În demersul nostru, o să sesizăm probabil și puncte slabe cum ar fi: 

 climatul familial defavorabil care poate îi împiedică de multe ori să învețe sau să își 
îndeplinească cu succes sarcinile școlare; 

 situația financiară dificilă; 

 familii dezbinate; 

 familii care aparțin etniei rrome și care, după o anumită vârstă, nu le mai permit copiilor să 
vină la școală pentru că îi căsătoresc foarte devreme. 
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 repetenția, care pentru unii înseamnă retragerea din viața școlară. 

 

După analiza punctelor tari și a celor slabe, se impune depistarea unor oportunități oferite de 
educație, care ar avantaja subiecții în mare măsură. Rolul educației este acela de a oferi societății 
oameni cu caractere frumoase și cu personalități bine conturate. Drept urmare, cadrul didactic are 
datoria morală de a cunoaște copiii, de a-i ajuta să se cunoască și să se autoevalueze, de a-i sprijini 
să devină ceea ce își doresc, conștienți fiind de ceea ce sunt în stare.  

Acești copii cu risc de abandon școlar pot fi implicați în diverse proiecte școlare, în activități 
extracurriculare organizate cu diferite ocazii. Le putem trasa sarcini pe care știm că ei le pot 
îndeplini datorită calităților lor și le oferim încrederea de care au nevoie. Astfel, încurajați fiind, vor 
putea să izbândească, uneori chiar să ne impresioneze și la final vor beneficia de laudele și 
recompensele noastre. În acest mod, puțin câte puțin, vor ajunge să aibă încredere în ei și să 
descopere calea spre o viață mai bună. 

O altă categorie cu risc de abandon școlar este aceea a copiilor care provin din familii cu o 
situație financiară precară, care nu le permite deplasarea la școală cu mijloace de transport în comun 
sau procurarea celor necesare cursurilor. În asemenea cazuri, se pot găsi soluții de genul 
campaniilor sociale sau a activităților de voluntariat în care chiar subiecții în cauză pot fi implicați 
și la final ajutați. Bursele sociale și rechizitele oferite la început de an școlar sunt și acestea 
binevenite. 

Amenințările cu care ne-am putea confrunta în aceste cazuri și care ne-ar putea împiedica în a 
duce la bun sfârșit acțiunea noastră de prevenire a abandonului ar fi: 

 intrarea într-un anturaj defavorabil dezvoltării frumoase prin intermediul educației. 
Pătrunderea în acest anturaj îi poate expune la consumul de droguri, stupefiante, alcool, tutun. Dar 
și în acest caz putem încerca, sprijiniți de poliție, psiholog, diverse asociații, să prevenim abandonul 
școlar. 

 marginalizare, atitudine de respingere manifestată de colegi; 

 încăpățânarea familiilor de a întrerupe procesul de educație al copilului din diverse motive; 

 o maladie care împiedică subiectul să își desfășoare activitatea în cadrul școlii. 

 

Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu numeroase 
obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru a le oferi 
șansa de a clădi un viitor mai bun. 
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METODE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar Gogoașe Florica 
Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, 

Urziceni,  Jud.  Ialomița 
 
 
Abandonul școlar este o realitate din ce în ce mai izbitoare, o problemă gravă care pare să se 

accentueze din cauza problemelor economice. Abandonul școlar nu este o problemă numai a școlii 
ci una națională. Cercetarea desfăşurată la nivel european scoate în evidenţă faptul că fenomenul de 
părăsire timpurie a şcolii implică un număr tot mai mare de elevi. Această situaţie subliniază faptul 
că două drepturi fundamentale ale copiilor sunt încălcate: dreptul la educaţie şi dreptul la securitate.  

Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi având 
nevoie, în consecinţă de răspunsuri diversificate. Din acest motiv, această problemă trebuie privită 
prin intermediul activităţilor interdisciplinare şi transversale integrate în programa şcolară, prin 
activităţi extraşcolare adecvate.  

Prevenirea fenomenului de abandon şcolar comportă anumite limite. Eficacitatea acţiunii 
preventive este subminată de limite interne sau limite externe.  

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți.  

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară 
vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de 
subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără 
cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de 
practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 
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Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Bibliografie:  
 
 Salade, D., (1995), Educaţie şi personalitate, Cluj - Napoca, Casa cărţii de Știință  
 Albert-Lorincz, E., Carcea, I.M., (1998), Prevenirea dezadaptării şcolare, Iaşi, Ed. Cermi 
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Abandonul școlar – cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. Gole Cristina-Mihaela 

  

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

* Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

*  Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  
reuşita  sau  eşecul şcolar şi  profesional  al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudi-nea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania,  copiatul  şi  suicidul.  
Cunoaşterea  acestor  atitudini şi  identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate 
în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. 
Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, 
nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai 
tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe 
apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

* Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
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haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea  un   
loc, un statut, un rol  şi  o valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

. 
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Dezvoltarea relatiei școală, familie, comunitate,  
premisă în prevenirea abandonului scolar 

 
 

Prof Golea Florentina,  
Școala Dimitrie Sturdza Tecuci, Galați 

 
 
Relaţia şcoală-familie-comunitate în  educaţia copilului a căpătat noi valenţe, odată cu apariţia 

noţiunii de asigurare a calităţii în învăţământ. Ridicarea calităţii în educaţie este un obiectiv major al 
eforturilor de eficientizare a legăturilor obligatorii dintre şcoală, comunitatea locală şi familiile 
elevilor, aceştia fiind beneficiarii direcţi ai efortului făcut de şcoală în acest sens. Este necesară o 
redefinire a echilibrului educaţional între deciziile luate de şcoală şi iniţiativele venite din partea 
părinţilor sau a factorilor locali. Este nevoie să se treacă rapid de la rolul autoritar şi unic al şcolii la 
un sistem de valori umaniste, cu accent pe iniţiativa responsabilă venită dinspre toate părţile 
implicate în educaţia tinerilor.  

Cooperarea activă a şcolii şi a profesorilor cu ceilalţi factori educaţionali, familia, comunitatea 
locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale, trebuie să conducă la realizarea unor 
parteneriate viabile, de natură să permită o abordare pozitivă a problemelor diverse ale tinerilor 
elevi. Şcoala trebuie să găsească formele optime prin care cei implicaţi în acest proces de educare să 
poată să gestioneze resursele umane, să aibă cunoştinţe de psihologie şi pedagogie, să se poată 
adapta rapid la managementul schimbărilor din societatea actuală.  

Relaţiile dintre şcoală, elevi, familiile acestora şi comunitate trebuie să fie bazate pe înţelegere 
şi colaborare, pe transmitere de informaţii şi prezentare a unor stări de lucruri, de influenţe pozitive 
asupra comportamentelor elevilor, pe trăiri afective şi emoţionale reciproce în diferite forme de 
manifestare. Pentru atingerea unui nivel de calitate ridicat în eficientizarea relaţiei şcoală-elev-
familie-comunitate, este necesar un management performant al calităţii educaţiei în fiecare unitate 
şcolară. Acesta duce la școlarizarea copiilor inclusiv cei din medii dezavantajate si evitarea 
abandonului școlar a copiilor. 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăța și a fi, iar 
dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi 
de o experiență pozitivă pentru elevi. Se impune o „abordare holistică”, în cadrul căreia întreaga 
comunitate şcolară (conducerea şcolii, cadre didactice, elevi, familiile acestora) participă la un efort 
colectiv şi coerent, în strânsă colaborare cu partenerii externi şi întreaga comunitate. 

Din această perspectivă parteneriatul educaţional dintre şcoală şi comunitate, trebuie sa devină o 
direcţie strategică principală în managementul fiecărei unităţi de învăţământ. Acest parteneriat 
trebuie să reunească eforturile tuturor categoriilor interesate în dezvoltarea unei educaţii de calitate 
pentru toţi elevii din sistemul de învăţământ. Unde apar cazuri de abandon școlar, se impune 
implementarea unor programe menite sa stopeze acest fenomen, dar sa-l și prevină. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţământului de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 în măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
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Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendințe agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 
În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le creează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 
La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala 

trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei, cu comunitate, împreuna pot găsi soluții 
și programe aplicabile ce pot preîntâmpina si evita abandonul școlar.. 

 
 

879



 
ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Prof. Gomeniuc Oana Margareta 
 
 
Abandonul scolar este una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunta invatamantul 

romanesc, mai ales in randul copiilor de etnie roma, din sanul familiilor sarace sau din mediul rural 
sau cei cu dizabilitati fizice.  

Rata abandonului scolar se afla intr-o crestere alarmanta, în anul 2010, la nivel global, 61 de 
milioane de copii de varsta invatamantului primar si 71 de milioane de copii de gimnaziu au parasit 
scoala, potrivit unui raport realizat de UNICEF. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că astăzi nu contează în 
ierarhii, nu este percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si unii părinţi, din păcate, nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Una dintre principalele cauze ale abandonului scolar este saracia. Multe dintre familiile fara 
posibilitati financiare renunta sa isi mai trimita copiii la scoala deoarece nu ii mai pot intretine, 
preferand sa ii integreze pe acestia in activitatile domestice, din gospodarie. 

O alta cauza frecventa a abandonului scolar sunt problemele din sanul familiei, precum 
divorturile sau agresivitatea parintilor, din cadrul familiilor dezorganizate. 

De asemenea, multi dintre copii renunta la scoala deoarece, din lipsa unei atente ingrijiri din 
partea parintilor, se vad pusi in situatia de a ramane repetenti, intrucat nu reusesc sa faca fata 
volumului de materie.  

Toate acestea sunt cauze psihologice ale abandonului scolar, in care elevul se simte frustrat, 
inferior celorlati copii de varsta sa, de aici aparand sentimentul de anxietate si refuzul de a mai 
continua studiile. 

Totodata, alte cauze frecvente ale abandonului scolar sunt cele psihopedagogice, care se refera 
la contextul unei defectuoase relatii pedagog-elev, in care acesta din urma se simte evaluat subiectiv 
sau nu gaseste o relationare intre educatia pe care o primeste si aspiratiile sale. 

In ultima perioada, au fost demarate numeroase programe de reintegrare a copiilor in scoli, mai 
ales in comunitatile de romi si in cele din mediul rural. Uniunea Europeana a investit deja sume 
imense de bani spre domeniul educatiei si prevenirea abandonului scolar, insa acest proces este unul 
destul de dificil si de durata. 

In primul rand, specialistii trebuie sa lupte cu barierele sociale si cu familiile dezbinate, care 
refuza sa isi trimita copiii la scoala. De asemenea, pentru a preveni abandonul scolar, cei care 
trebuie sa inteleaga cat de importanta este educatia sunt copiii. Asadar, specialistii in educatie spun 
ca cel mai important lucru este acela ca elevii sa constientizeze ca succesul scolar le poate aduce o 
viata mai buna, plina de satisfactii. 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește.  
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Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și 
preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
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https://www.academia.edu/29454591/Metode_practice_de_combatere_a_abandonului_scolar 
http://www.imparte.ro/Ajutor/Protectia-copilului/Prevenirea-abandonului-scolar-761.html 
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PROIECT DIDACTIC 

 
 

Propunător: înv. Stela Goncan 
Școala Gimnazială Horea, Cluj-Napoca 

 
 
Abandonul şcolar este, în fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din diferite 

motive, se îndepărtează de şcoală şi, în cele din urmă, o părăseşte. Am văzut deja că principalele 
cauze pentru producerea acestui fenomen se referă la factori externi şcolii (în principal nivelul 
socio-economic scăzut al familiei) sau la factori interni (lipsa de adecvare a ofertei şcolii la nevoile 
şi interesele elevilor din grupul ţintă). De asemenea, am văzut că la fel de importante şi cu impact 
asupra abandonului şcolar şi absenteismului sunt şi cerinţele educaţionale speciale sau alte 
caracteristici individuale ale elevilor, precum lipsa interesului faţă de şcoală sau dificultăţile de 
adaptare la mediul şcolar.  

 
Măsurile de intervenţie eficiente trebuie focalizate pe acest complex de cauze şi trebuie adaptate 

/ personalizate în funcţie de factorii de risc ce afectează fiecare elev în parte.  Astfel, şcoala trebuie 
să încerce să suplinească – prin oferta sa (educaţională şi de sprijin în învăţare şi incluziune) – 
lipsurile cu care vine elevul din familie şi comunitate şi să elimine sau să minimalizeze efectele 
negative pe care o parte dintre aspectele legate de contextul socializării le pot avea asupra 
şcolarizării copilului. 

 
Pornind de la ideea că un copil care participă activ la ore, își cunoaște drepturile, va dori să se 

autodepășească, să demonstreze că poate să-și atingă un vis. Consider important să insistăm la orele 
de educație civică pe cunoașterea drepturilor copiilor, dar  și a obligațiilor care le au aceștia  față de 
familie, semeni și societate.  

 
Copiii vor  conștientiza care este rolul care îl au în viitor. Atașez un proiect de lectie desfășurat 

la clasa a IV/a ce ține de  încălcarea drepturilor copiilor. 
 
CLASA : a IV-a  A 
ARIA CURRICULARĂ: om și societate 
DISCIPLINA:  Educație civică                                                          
SUBIECTUL LECȚIEI: Încălcarea drepturilor copiilor 
TIPUL LECŢIEI: Însușire de noi cunoștințe 
SCOP: - cunoașterea și respectarea drepturilor copilului 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- Să recunoască respectarea sau nerespectarea drepturilor copiilor pe baza unor 
exemple de situații; 

- Să formuleze și să exprime opinii personale în aprecierea unor situații cu conținut 
civic folosind informațiile deja dobândite; 

- Să manifeste cooperare în diferite situații de comunicare. 
 

METODE ȘI  PROCEDEE: conversația, explicația, metoda cubului ,metoda  procesul 
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, grup 
RESURSE MATERIALE:  carte, tablă, caiet, fișă, cub, jetoane 
TIMP: 50 min. 
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SCENARIU DIDACTIC 
Demersul didactic Strategii didactice SCENA

RIU 
DIDAC

TIC 
Etapele  
lectiei 

Du 
ra 
ta 

Activitatea  
propunătoarei 

Activitatea  
elevilor 

Metode Mijloace Forme 
de 
organizar
e 

Evaluare 

 
1. Moment 
organizator
ic 

 
2’ 

Voi asigura condiţiile necesare 
defăşurării optime a activităţii: 
asigurarea liniştei, pregătirea 
materialului didactic. 
 

Elevii 
pregătesc cele 
necesare 
pentru ora de 
istorie. 

 
explicaţia 
conversaţia 

 
 

 
frontal 

 

 
2. Captarea  
atenţiei  

 
3’ 

Le voi cere elevilor să enumere 
drepturile copilului și le voi da 
o fișă pe care vor trebui să 
completeze o piramidă cu zece 
drepturi pe care le consideră ei 
ca fiind cele mai importante 
pentru ei. Voi numi 2- 3 elevi 
care vor citi răspunsurile. 

Elevii vor 
completa 
piramida 

 
Conversație 
exercițiul 

 
Fișa 
caiet 

 
Indivi-
dual 

 
observarea 
sistematică 

 
3. 
Anuntarea 
temei şi a 
obiectivelor 

 
7’ 

Voi scrie pe tabla titlul lecţiei: 
“Încălcarea drepturilor 
copiilor” și data. 
Îi voi anunţa pe elevi că, în 
această oră, vom discuta despre 
situții în care drepturile copiilor 
sunt încălcate. 

Noteaza data 
şi titlul lecţiei. 

explicaţia tabla frontal  

 
4. 
Desfășurare
a propriu -
zisa   

 
25’ 

Le voi cere elevilor să deschidă 
manualele de la pagina 18 și 
vom discuta împreună pozele în 
care apar copii a căror drepturi 
sunt încălcate.  
 
Voi vorbii elevilor despre 
importanța numărului de 
telefon 116111 și cazurile în 
care poate fi apelat. Voi da 
câteva detalii și despre centrul 
de protecție al victimelor 
violenței în familie. 
 
Le voi citi copiilor fragmetul 
din manual, “Singur pe lume”, 
de Hector Malot și voi adresa 
câteva întrebări pentru a mă 
asigura că au înțeles textul:  
- Cine este Remi? 
- De ce decide Barberin să-l 
ajute pe Remi? 
- Ce drepturi i s-au încălcat lui 
Remi? 
- Cum simțiți față de el? 
- Dacă ați fi prietenul lui Remi, 
ce ati face să îl ajutați? 
- Cunoșteți cazuri reale în care 
drepturile unui copil sunt/ au 
fost încălcate? 
  Voi cere elevilor să ne jucăm 
cu acel cub vesel folosit de 
fiecarea data. Prin numarare voi 
împărți clasa în 6 echipe, 
fiecare echipă va arunca zarul. 
Fațeta care iese de-asupra va 
trebui rezolvata. Descrie, 
aplică, analizeaza, asociază, 
argumentează, compara. 
(anexa) 

Elevii vor 
stabile care 
sunt 
drepturile 
copiilor care 
sunt încălcate 
în poze. 
 
 
Elevii vor fi 
atenți la noile 
informații 
primite.  
 
 
 
Elevii vor 
asculta lectura 
textului și vor 
oferi 
răspunsuri la 
întrebări. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii se 
impart in 16 
echipe. 
Fiecarei 
echipe ii va 
reveni o 
fațetă. 

 
Conversație 
 
 
 
 
 
Conversație 
 
 
 
 
 
Conversație 
explicație 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul didactic 

 
Manual 
 
 
 
 
 
tabla 
 
 
 
 
 
manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubul 
vesel 
fișe 

 
frontal 
indivi-
dual 
 
 
 
Indivi-
dual 
 
 
 
 
Indivi-
dual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucru în 
echipe 

 
observarea 
sistematică 
a elevilor 
 
 
 
observarea 
sistematică 
a elevilor 
 
 
 
observarea 
sistematică 
a elevilor 
 
 
 
aprecierea 
participării 
la activitate 
 
 
 
 
 
observarea 
comportam
entului 
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5. Fixarea 
cunoștințel
or 

 
9’ 

Voi cere elevilor să se 
gândească dacă în povestea 
Hansel și Gretel drepturile 
copiilor sunt încălcate și să se 
împartă pe 3 grupe. Grupa 1 va 
fi cea PRO, grupa 2 CONTRA 
și grupa 3 JURAȚII care vor 
decide care grupă are argumete 
mai bune.  Grupele vor fi trase 
la sorți. 

Elevii vor 
lucra în 
echipă pentru 
a găsi 
argumente pe 
care să le 
prezinte 
Juraților. 

 
Conversația 
explicația 
exerciţiul 

 
 

 
Indivi-
dual 

 
observarea 
sistematică 
 

 
6. 
Asigurarea 
retenției și 
atransferulu
i 

 
2’ 

Le voi cere elevilor să dea 
exemple de proverbe și 
învățături legate de prietenie. 

Elevii numiți 
de către 
învățătoare 
vor da 
exemple de 
proverbe. 

 
Conversația 
explicația 

 
 

 
frontal 

 
 

 
7. 
Încheierea 
lecției 

 
2’ 

Se fac aprecieri asupra 
participării elevilor la lecţie. Le 
voi da temă de casă să facă un 
desen în care nu sunt respectate 
drepturile copiilor. 

Elevii ascultă 
cu atenţie și 
își notează 
tema. 

 
conversaţia 

caiet  
frontal 

aprecieri 
verbale 

 
Drepturile copiilor 

 
1. Dreptul la viață. 

2. Drept la un nume, o cetățenie, o familie. 

3. Dreptul de a fi egali indiferent de rasă, sex, limbă, religie, opinie. 

4. Dreptul de a se exprima liber. 

5. Dreptul de i se asigura libertatea de gândire, conștiință și religie. 

6. Dreptul la libertate de asociere și reuniune pașnică. 

7. Dreptul la informare. 

8. Dreptul de a beneficia de serviciile instituțiilor de îngrijire a copilului. 

9. Dreptul de a fi protejat împotriva violenței fizice. 

10. Dreptul la asistență medicală. 

11. Dreptul de a se bucura de o viață decentă, îngrijire și instruire specială pentru persoane cu 

nevoi speciale.  

12. Dreptul la un  nivel de viață care să-i permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală, 

socială. 

13. Drept la educație pe baza egalității de șanse. 

14. Dreptul de a primi îngrijire specială în situația în care nu are familia sau acesta nu are           

mijloace de îngrijire adecvate. 

15. Drept la odihnă, vacanță și de a practica activități recreative. 

16. Dreptul de a fi potrejat împotriva exploatării și de anu fi constrâns. 

17. Dreptul de a fi potrejat împotriva răpirii, vânzării și comerțului cu copii. 

18. Dreptul de a nu fi supus la tortură, pedeapsă sau tratamente crude, inumane, degradante. 

Exercițiu: Completați piramida de mai jos cu zece drepturi pe care le considerații a fi cele mai 
importante. 
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*     Realizați un mesaj prin 
care arătați importanța 
respectării drepturilor copiilor. 
*     Răspundeți la întrebarea 
următoare: 
Ce s-ar fi întțmplat dacă nu s-ar 
fi emis Drepturile Copiilor în 
1959? 

 
*  Realizați un cvintet pentru 
dreptul la familie: un 
subsatntiv, 2 adjective, 3 verbe, 
o propoziție formată din 4 
cuvinte , un substantive -cuvânt 
cheie. 
*  Realizați un afiș în care să 
susuțineți dreptul la sănătate, 
ținând cont de elementele 
componente ale acestuia. 

 
*    Descrieți în câteva cuvinte 
la ce anume se referă aceste 
drepturi: 
   - Dreptul la educație; 
   - Dreptul la joacă, odihnă și 
recreere. 

* Realizați  diagrama lui Venn : 
comparați jocurile din trecut și 
cele de azi, scriind asemănările 
și deosebirile dintre ele. 
 * Citiți enunțurile de mai jos și 
comparați situațiile copiilor, 
menționând drepturile care sunt 
respectate și cele care sunt 
încălcate: 
   - Un copil nu primește 
îngrijire medical la nevoie. 
   - Unui copil nu I se permite 
să se joace afară. 
   - Copiilor de altă religie li se 
permite să învețe la școală. 
   - Un copil nu este lăsat de 
părinții săi să meargă la școală. 
   - Un copil orfan este adoptat 
de o familie. 

* De ce sunt importante 
drepturile copiilor? Răspundeți 
la această întrebare, scriind cel 
puțin cinci motive. 
 
* Realizați o scară a 
importanței lor, așa cum o 
vedeți voi. 

  *Asociați enunțurilor de mai 
jos drepturile care reies din 
situațiile redate: 
  - Ioana și Mircea trăiesc într-o 
familie unită și iubitoare. 
  - Cei doi frați merg în fiecare 
zi la școală. 
  - În clasă este un copil de altă 
culoare cu care nu vrea să stea 
nimeni în bancă. 
  - Radu merge la bibliotecă și 
citește mult. Folosește și 
internetul deseori.  
  - Medicul de familie l-a 
consultat pe Mihai când a fost 
răcit. 
  - Deseori, Pavel iese în parc 
după după ce își face temele.   
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ABANDONUL ȘCOLAR – realitate a sistemului de învățământ românesc 

 
 

Prof. Gorgan Lavinia - Cristina, 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sânmihaiu Almașului, jud. Sălaj 

 
 
Abandonul școlar este o problemă de maximă actualitate în sistemul de învățământ românesc, 

acest indicator atingând pe alocuri valori foarte mari. Conform unor date statistice și a unor 
cercetări realizate pe această temă, cele mai mari valori ale abandonului școlar se înregistrează la 
trecerea din învățământul gimnazial înspre cel liceal. 

Abandonul școlar reprezintă încetarea frecventării cursurilor școlare, ieșirea din sistemul 
educațional, indiferent de nivelul până la care au ajuns studiile realizate și fără a ține cont de faptul 
că, în foarte multe cazuri, cei ce abandonează școala nu reușesc să finalizeze învățământul 
obligatoriu, neavând, în concluzie, niciun fel de calificare. 

Dintre toate tipurile de abandon școlar, abandonul timpuriu reprezintă atât o problemă a 
individului, cât și una a unei întregi societăți, având efecte negative pe termen lung asupra 
dezvoltării sociale sau chiar asupra creșterii economice. Inovația și creșterea economică se bazează, 
de regulă, pe forță de muncă de tip calificat. Studiile arată că prin reducerea procentului de cazuri 
de abandon școlar timpuriu chiar și cu 1%, ajutăm economia cu aproape jumătate de milion de tineri 
calificați angajabili. 

Sunt nenumărate motive pentru care tinerii abandonează școala înainte de completarea ciclurilor 
de studii: dificultățile de învățare, problemele sociale sau lipsa motivației, a suportului ori a 
orientării școlare. 

Factorii responsabili penru părăsirea timpurie a școlii pot fi împărțiți în trei categorii diferite: 
a) Factori de la nivelul individului sau al familiei – această categorie include elementele 

specifice individului (stare de sănătate, veniturile familiei, modelul educațional oferit de părinți sau 
frați).  

Familia reprezintă spațiul primordial al educației și instruirii copilului, locul unde se pun bazele 
a ceea ce urmează să devină copilul. Se poate observa deci, de cele mai multe ori, că acei copii care 
abandonează școala provin din familii unde părinții nu au nici ei înșiși mai mult de opt clase. 

b) Factori de la nivelul comunității – cei mai importanți indicatori de amintit la acest nivel sunt 
accesul la locurile de muncă, obiceiurile comunităților unde tinerii se căsătoresc mult prea devreme 
sau sarcinile la vârste timpurii. Acești factori par a fi caracteristici comunităților rurale, unde tinerii 
au astfel de exemple în familie, cadrele didactice nu reușesc să comunice eficient cu familiile 
acestor tineri, toate acestea crescând riscul de abandon școlar în rândul elevilor. 

c) Factorii la nivelul școlii – această categorie se referă la aspecte precum nefrecventarea 
grădiniței, performanțe școlare scăzute sau repetenții succesive. Profesorii pot juca un rol important 
în prevenirea abandonului școlar, deoarece ei sunt în mod constant în interacțiune cu elevii, putând 
identifica și diagnostica problemele pe care elevii le întâmpină și pot atrage atenția autorităților ori 
organizațiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni acolo unde e cazul. 

Modalitățile de prevenire a abandonului școlar sunt diverse și numeroase, ele trebuie doar 
aplicate: monitorizarea continuă a frecvenţei şcolare, monitorizarea elevilor identificaţi în risc de 
abandon şcolar prin consiliere psihopedagogică, programe de remediere, implicare în activităţi 
extraşcolare, colaborare cu familia; implementarea de proiecte în vederea prevenirii abandonului 
şcolar; inițierea de programe de sprijin financiar prin burse oferite de persoane fizice sau juridice; 
diseminarea exemplelor de bune practici în prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar ale 
unităţilor de învăţământ; realizarea unor acţiuni specifice de consiliere şi orientare a elevilor şi 
părinţilor realizate de profesorii consilieri şcolari în mediul urban şi rural: grupuri de consiliere a 
elevilor aflaţi în situaţii de risc, campanii de conştientizare asupra rolului educaţiei, activităţi de tip 
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„Şcoala părinţilor”; implicarea părinţilor în proiecte de prevenire a abandonului şcolar; creşterea 
atractivităţii şcolii, prin introducerea de programe extracurriculare (concursuri, cercuri, activităţi 
sportive, artistice etc.); utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp 
liber şi/ sau after-school; promovarea reuşitelor şcolare şi extraşcolare ale tuturor elevilor, prin 
organizarea unor evenimente publice; dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în 
implementarea unor programe şi proiecte vizând prevenirea fenomenului de părăsire a şcolii prin 
derularea unor cursuri specifice din oferta furnizorilor de formare; colaborarea cu autorităţile locale 
în derularea programelor de prevenire a abandonului şcolar etc. 

 
 
Bibliografie: 
 
Albert-Lorincz, E., Carcea, I.M., (1998), Prevenirea dezadaptării şcolare, Iaşi, Ed. Cermi; 
Babanski, I.K., (1979), Optimizarea procesului de învăţământ, Bucureşti, EDP; 
https://www.academia.edu/12080914/PREVENIREA_%C8%98I_COMBATEREA_ABANDO

NULUI_%C8%98COLAR 
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MASURI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR                                   
AL COPIILOR CU DIZABILITĂȚI 

 
 

Prof. itinerant și de sprijin Gospodin Sorina 
CSEI ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui 

 
 
Copii cu dizabilități sunt copii cu nevoi mai speciale, care necesită mai multă atenție, iubire și 

grijă, motiv pentru care statul oferă anumite facilități de care acești copii mai speciali pot beneficia. 
La nivel teoretic, există numeroase beneficii pentru copiii cu dizabilități din România. Nu știm 

însă dacă sunt suficiente sau nu. Ca bani, aceștia primesc o alocație ceva mai mare decât ceilalți 
copii și unele sume de bani suplimentare, în funcție de gradul de handicap în care sunt încadrați. 

Persoanele cu handicap beneficiază, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, de drepturi la: ocrotirea sănătății (prevenire, tratament, 
recuperare), de educație și formare profesională, de ocuparea și adaptarea locului de muncă, 
orientare și reconversie profesională, de asistență socială, locuință, transport, acces la mediul fizic, 
informațional și comunicațional, dar și de acces la cultură, sport și turism. 

Copiii cu handicap, inclusiv cei cu handicap de tip HIV/SIDA, au dreptul la o alocație lunară în 
cuantum de 200 lei până la vârsta de 18 ani, conform Legii privind alocația de stat pentru copii nr. 
61/1993. Pe lângă asta, Legea nr. 448/2006 prevede că cei cu handicap de tip HIV/SIDA 
beneficiază și de o alocație lunară de hrană, calculată pe baza alocației zilnice de hrană prevăzute în 
Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 (adică 16,6 lei pe zi). 

Aceeași Lege nr. 448/2006 prevede că ei au dreptul la un buget personal complementar lunar, 
indiferent de veniturile familiei, astfel: 106 lei pentru cei cu handicap grav, 79 de lei pentru cei cu 
handicap accentuat și 39 de lei pentru cei cu handicap mediu. 

De asemenea, în același act normativ se mai prevede că părinții copiilor cu handicap grav pot 
opta între un asistent personal sau primirea unei indemnizații lunare. Dacă optează pentru suma de 
bani, atunci ei vor primi lunar valoarea salariului net al unui asistent personal debutant cu studii 
medii, adică 1,065 lei pe lună. 

Potrivit Legii nr. 448/2006, copiii cu handicap au acces liber și egal la orice formă de educație, 
în conformitate cu tipul, gradul de handicap și nevoile educaționale ale acestora. Educația lor se 
realizează: în școli speciale, în școlile de masă, în grupe sau clase speciale compacte, integrate în 
școlile de masă, prin servicii educaționale oferite de cadre didactice itinerante/ de sprijin, prin 
educația "la patul de spital", pe durata spitalizării sau chiar prin alternative educaționale. 

De asemenea, copiii cu handicap pot să facă școală la domiciliu, aceasta fiind una dintre 
excepțiile de la efectuarea educației în cadrul instituționalizat al școlilor.  

Copiii cu handicap care merg la școală au dreptul la: servicii educaționale de sprijin; dotarea cu 
echipament tehnic adaptat tipului și gradului de handicap și utilizarea acestuia; adaptarea 
mobilierului din sălile de curs; manuale școlare și cursuri în format accesibil pentru elevii și 
studenții cu deficiențe de vedere; utilizarea echipamentelor și softurilor asistive în susținerea 
examenelor de orice tip și nivel. 

"Persoanele cu handicap beneficiază de asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente 
gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate", potrivit Legii. 448/2006.  

Dispozitivele medicale pentru recuperare și reabilitare trebuie să fie asigurate în mod gratuit, la 
cererea reprezentantului copilului, iar prețul lor este suportat de stat. Cei mici, indiferent că vorbim 
sau nu de copii cu handicap, sunt oricum asigurați în sistemul de sănătate până la 18 ani. 

Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap are la bază prevenirea și 
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combaterea discriminării, egalizarea șanselor și egalitatea de tratament. Spre exemplu, în Legea nr. 
448/2006 prevede că refuzul taximetristului de a transporta persoana cu handicap și dispozitivul său 
de mers este discriminare. Câinele-ghid care însoțește persoana cu handicap grav are acces liber și 
gratuit în toate locurile publice și în mijloacele de transport. 

Clădirile de utilitate publică, mijloacele de transport în comun, spațiile de parcare, telefoanele 
publice, mediul informațional și altele asemenea trebuie adaptate astfel încât să permită accesul 
neîngrădit al celor cu handicap. 

Gratuitatea la transport urban trebuie să fie asigurată pentru cei cu handicap grav și accentuat, 
dar și însoțitorilor copiilor cu handicap accentuat. Copilul cu handicap, precum și persoana care îl 
însoțește beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și 
sportive. 

Orice faptă de discriminare poate fi adusă la cunoștința Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării, printr-o petiție ce poate fi trimisă Consiliului prin poștă sau la adresa de e-mail: 
support@cncd.org.ro.  

Petiția trebuie să includă numele și prenumele celui care face sesizarea, adresa de contact, 
numărul de telefon, descrierea cât mai detaliată a celor întâmplate și datele de identificare ale 
persoanei acuzate de discriminare. 
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Florea, Nicoleta (2008), “Educaţia pentru prevenirea factorilor de risc”, Editura Arves, Craiova 
Legea nr. 448/2006 
Legea nr. 272/2004 republicata si articolul 51, aliniat 2 din Legea nr. 1/2011 
OUG nr. 60/2017 
 

889



 

LA ŞCOALĂ TOŢI! 

 

Prof. înv. primar Grad Maria,  
Școala Gimnazială ,,Dragoş Vodă”, Moisei, Maramureș 

 
 
La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala 

trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. Abandonul scolar este una dintre cele 
mai grave probleme cu care se confrunta învatamantul românesc, mai ales în rândul copiilor de 
etnie romă, din sânul familiilor sărace sau din mediul rural ori cei cu dizabilităţi fizice. Rata 
abandonului şcolar se află într-o creştere alarmantă, începând cu anul 2010, când la nivel global 61 
de milioane de copii de vârsta învăţământului primar si 71 de milioane de copii de gimnaziu au 
părăsit şcoala, potrivit unui raport realizat de UNICEF. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu  consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează  

şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi 
de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

a) şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale.  

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

Abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei 
sau imbrăcămintei necesare’’. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de 
practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 
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b) cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

c) climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

d) factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

e) factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor au şi ei un 
rol important în apariția fenomenului de abandon şcolar. 

f) anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Metode de prevenire a abandonului şcolar. În ultima perioadă, au fost demarate numeroase 
programe de reintegrare a copiilor în şcoli, mai ales în comunităţile de romi şi în cele din mediul 
rural. Uniunea Europeana a investit deja sume imense de bani spre domeniul educatiei şi prevenirea 
abandonului şcolar, însă acest proces este unul destul de dificil şi de durată. În primul rând, 
specialiştii trebuie să lupte cu barierele sociale şi cu familiile dezbinate, care refuză să îşii trimită 
copiii la şcoală. De asemenea, pentru a preveni abandonul şcolar, cei care trebuie să înteleagă cât de 
importantî este educaţia sunt copiii. Aşadar, specialistii în educaţie spun că cel mai important lucru 
este acela ca elevii să conştientizeze că succesul şcolar le poate aduce o viaţă mai bună, plină de 
satisfacţii. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
 

Profesor înv. preșcolar: Graviș Adina-Carmen 
Școala Gimnazială Nr. 1 Aștileu 

 
 
Fenomenul de abandon şcolar a fost considerat o  problemă socială în România, după anii ’90, şi 

a cunoscut o evoluţie semnificativă începând cu anii 2000, fapt care a condus  la necesitatea 
identificării unor măsuri de intervenţie în prevenirea şi combaterea acestui fenomen, precum şi de 
asistare a persoanelor aflate în risc de abandon şcolar. 

Potrivit statisticii Fondului Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor din Naţiunile Unite 
(UNICEF), în România, rata de abandon şcolar este în creştere în ultimii ani, afectând,  mai ales, 
aceste 4 categorii sociale: copiii care au crescut în medii sărace, copiii care provin din mediul rural, 
copiii cu dizabilităţi şi cei de etnie romă. 

Un studiu efectuat în 2004 de  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a relevat faptul că modelele 
sociale de succes pe care le urmează copiii fac parte din categoriile: vedete TV,  sportivi sau 
membrii familiei, şi în mică măsură din categoria: profesori, politicieni, oameni de cultură, iar 
pentru a avea succes, nu contează prea mult pregătirea/educaţia/munca. 

Între cauzele principale ale abandonului şcolar se regăsesc cauzele economice, socioculturale 
sau religioase, psihologice şi pedagogice, prezentate în cele ce urmează (Neamţu, 2003, pp. 203-
205):   

 Cauze de ordin economic. Copiii care trăiesc în familii sărace au slabe şanse pentru a 
parcurge traseul educaţional datorită venitului familial şi nivelului de viaţă al acesteia. Sunt familii 
a căror resurse financiare sunt insuficiente pentru a plăti rechizitele şcolare, taxele cu transportul la 
şcoală, uniforma, etc., iar cei care totuşi îşi permit să plătească şcolaritatea copilului sunt nevoiţi să 
reducă considerabil resursele familiei, în mod special familiile unde elevul munceşte alături de 
părinţi pentru a-şi asigura traiul zilnic. 

 Cauze de ordin socio-cultural sau religios. Printre indicatorii care contribuie la declanşarea 
acestor cauze pot fi amintiţi: apartenenţa la clasa socială, apartenenţa la comunităţile de tip 
rural/urban, apartenenţa etnică, rasială, sexul. 

→ Grupurile dezavantajate social sunt discriminate şi în cadrul şcolii şi pe piaţa muncii; 
→ În mediul rural, rata abandonului şcolar este mai mare, fapt datorat distanţei mari domiciliu-

şcoală, dublată de condiţii inadecvate de transport, precum şi lipsei de opţiuni educative; 
→ Copiii proveniţi din familii minoritare etnic abandonează şcoala într-un procent mai ridicat 

decât copiii care aparţin culturii/etniei majoritare. De asemenea, copiii care provin din familii 
asistate social sau dependente de instituţii caritabile abandonează şcoala într-o proporţie 
semnificativ mai mare; 

→ Referitor la variabila sex, o rată semnificativ mare de abandon şcolar se raportează în rândul 
fetelor, interesul pentru sexul opus finalizându-se  cu mariaje precoce sau graviditate, fapte care 
atrag după sine abandonul şcolar. 

 Cauze de ordin psihologic. Aceste cauze fac referire la reacţia fiecărui elev cu privire la 
apariţia insuccesului şcolar şi a conflictelor cu autorităţile şcolare. Cei care sunt etichetaţi ca fiind 
,,elevi slabi’’, eşuează în încercarea lor de a-şi crea o identitate pozitivă în societate, acest fapt 
contribuind şi la reducerea stimei de sine. 

 Cauze de ordin pedagogic. Ele vizează calitatea vieţii şcolare: conţinuturile  să fie în raport 
cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, metodele şi stilurile didactice să fie raportate la  posibilităţile 
elevilor, şcoala să fie deschisă la  problemele comunităţii.  

892



Pentru a putea interveni cu succes în reducerea ratei de abandon şcolar, autorul Valentin 
Blândul consideră că ar trebui luate în considerare câteva recomandări (Blândul, 2010, p.211): 

 atragerea elevilor în luarea unor decizii care îi afectează în mod direct; 
 sprijinirea dezvoltării unui parteneriat real profesor-elev; 
 optimizarea parteneriatului şcoală-familie-comunitate; 
 asigurarea unor servicii educaţionale de calitate; 
 implicarea elevilor în activităţi cu caracter extracurricular; 
 dezvoltarea în şcoală a unor cursuri tematice, în care elevii să se poată exprima în 

funcţie de aptitudinile şi interesele personale; 
 promovarea unei educaţii incluzive; 
 sprijinirea elevilor cu rezultate modeste la învăţătură.  

Cu scopul de a încuraja frecventarea şcolii şi finalizarea studiilor, Ministerul Educaţiei 
Naționale (MEN) contribuie cu sume importante pentru dotarea laboratoarelor, pentru înfiinţarea şi 
utilarea cabinetelor cu aparatură modernă, pentru construirea sălilor de educaţie fizică şi sport, 
pentru toţi elevii. 

Totodată s-au realizat programe care să asigure pachetul necesar pentru perioada desfăşurării 
orelor în sălile de curs, program numit ,,Cornul şi laptele’’ (reglementat prin H.G. nr. 932/2002 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I - IV din învăţămîntul de stat), o necesitate pentru 
familiile nevoiaşe, care nu puteau asigura copiilor lor acest pachet zilnic.  

Au fost implementate şi alte proiecte care să contribuie favorabil la soluţionarea acestei 
probleme grave a abandonului şcolar: ajutoare în bani pentru achiziţionarea unui calculator personal 
pentru elevii din familiile cu un venit modest, programul  numit „Achiziţie calculatoare elevi” 
(reglementat prin Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 
achiziţionării de calculatoare); burse acordate acelor elevi cu rezultate deosebite pe parcursul anului 
şcolar prin programul „Bani de liceu” (reglementat prin H.G. nr. 1488/2004); punerea la dispoziţie a 
mijloacelor de transport, care să le uşureze elevilor parcurgerea distanţei mari casă – şcoală şi 
invers; oferirea de manuale şi rechizite şcolare gratuite.  
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PREVENIREA ABANDONULUI  ȘCOLAR 

 

Prof. Grecu-Băiaș Gina-Maria                                                           
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” / Grădinița P. N. Bozovici 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Obiective necesare în prevenirea   abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie 
bine organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
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interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Bibliografie:  

"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Grecu Mihaela-Ana 
Profesor  învățământ preșcolar  Gradinița P. P. Frumușeni 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 
şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 
Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa 
de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte 
câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar.  
      Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 
Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; 
dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care elevul 
abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora şi pot atrage  atenţia  autorităţilor sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie. 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală, găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Sunt cadru didactic într-o gradiniță  din mediul rural, într-un  sat al unei comune dezvoltată 
socio-economic ,existând posibilităţi unui trai decent, lucrând în condiţii de simultan,preșcolarii 
grupei ,,Albinuțele,, având vârste cuprinse între 2-6 ani am întâmpinat şi aceasta problemă care  
pentru început nu i-am dat prea mare atenţie. Am observat după un timp foarte scurt ca prescolarul 
grupei mele avea foarte multe zile în care absentase şi am luat legătura cu familia de unde am aflat 
că părinţii acestuia au o situație materială modesta. Am discutat cu mama băiețelului, explicând-ui 
cât este de importanta prezența copilului la grădiniță. Am organizat consilierea cu părinții și 
mămica a participat cu interes în cadrul acestor întâlniri, totodată am organizat activități cu părinții 
în cadrul cărora am desfășurat jocuri, concursuri și ateliere practice. În decursul unui an școlar am 
observat o schimbare în atitudinea mamei față de grădiniță și activitățiile desfășurate, toate acestea 
având ca scop formarea tânărului preșcolar pentru școală și pentru integrarea în societate. 
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Privitor la această temă  Abandonul şcolar - cauze şi modalităţi de prevenire, consider că este o 
temă foarte abordată în mediul şcolar. Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este 
participarea tuturor copiilor la programul educativ fiecare după posibilităţile sale. Copiii sunt 
diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, la fel şi gradul lor de adaptare şi percepere dar în mediu şcolar 
fiecare are un statut, un rol, o valoare fapt ce îl determină  să continue şi să îndrăgească  acest 
mediu. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are o valoare, este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa dar pentru asta cadrul didactic trebuie să cunoască aptitudinile şi nevoile fiecarui copil 
integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să îl cunoască, să îi cunoască trăirile. În cadrul 
învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea conceptului 
despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu 
privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui 
individ.  

Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 

 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).     

  Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta. 
  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 

elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 
 

În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 

Prof. Grigoraș Anamaria Magda 

 

Statisticile ultimului deceniu au arătat o relativă scădere a ponderii abandonului școlar din 

România, însă în continuare situația este una alarmantă.  

Chiar dacă de mai bine de un deceniu țara noastră este membră a Comunității Europene, și chiar 

dacă au fost implementate nenumărate programe de prevenire a flagelului abandonului școlar, în 

continuare rezultatele sunt nesatisfăcătoare. 

Printre principalele cauze care au dus la această stare de fapt sunt: 

- exodul în străinătate al părinților din segmentul de vârstă 25 – 55 de ani; 

- mediu familial dezorganizat, familii mono-parentale, șamd; 

- instabilitate economică, care duce la lipsa elementelor de bază: haine, transport, rechizite, 

alimentație, etc. 

- lipsa unui model în familie care să îi motiveze suficient de mult către studiu. 

O altă cauză dramatică ce este conexă abandonului școlar este trecerea elevului de la gimnaziu 

către liceu! În această etapă importantă a vieții, datorită condițiilor economice precare din familie, o 

pondere de 5% dintre elevii României aleg să întrerupă studiile liceale!  

Din punct de vedere psiho-social ceea ce îl face pe tânărul adolescent să renunțe la liceu sunt 

următoarele aspecte: 

- de cele mai multe ori liceul este departe de domiciliul elevului, și astfel apar cheltuieli 

suplimentare cu transportul, și astfel elevul este “încurajat” de familie să renunțe; și 

- cerințele din punct de vedere vestimentar sunt mai mari, și astfel cei mai mulți dintre ei aleg 

calea neurmării studiilor liceale. 

Personal, consider că principala posibilitate de prevenție a abandonului școlar din rândul 

tinerilor români este o soluție de tip SINERGIC, în care, pe lângă autoritățile locale, cadre 

didactice, preoțime, să se implice și posturile TV care să mediatizeze cel puțin săptămânal câte un 

caz de tânăr sau tânară care a reușit în viață plecând dintr-o sărăcie lucie. 
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Abandonul şcolar – cauze şi măsuri de prevenire 
 
 

Prof. înv. preşcolar Grigore Gabriela 
G. P. P. Homeşti, jud. Buzău 

 
 
Abandonul şcolar şi analfabetismul reprezintă o problemă a societăţii contemporane. Ele nu vor 

putea fi, din păcate, înlăturate definitiv sau în totalitate, dar trebuie să diminuăm permanent 
amploarea unui asemenea fenomen. 

Abandonul şcolar ţine, în primul rând, de abandonarea şcolii în contextul mentalităţii, acţiunilor 
şi nevoilor sociale.  

Abandonul şcolar este în creştere în ultimii ani, în România, şi afectează în special patru 
categorii de copii: cei de etnie romă, cei care au crescut în familii sărace, cei din mediul rural şi cei 
cu dizabilităţi. Aşa arată un raport realizat de experţii români cu susţinerea UNICEF România.  
Majoritatea copiilor români care nu sunt cuprinşi în învăţământul preuniversitar, au avut, la un 
moment dat, contact cu şcoala, potrivit raportului. Aceştia au fost la grădiniţă şi au intrat în 
învăţământul primar, dar au abandonat şcoala în primii ani. 

Pentru a putea reduce numărul absenţelor şi abandonurilor şcolare ar fi bine să identificăm şi să 
studiem câteva cauze:  

1. şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităţilor de 
succes socio – profesional pentru absolvenţi;  

2. lipsiţi de motivaţie,  o parte dintre elevii claselor gimnaziale renunţă la studiu definitiv sau 
absentează, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau, muncind ca zilieri ;  

3. sărăcia comunităţilor din zonele defavorizate limitează posibilităţile părinţilor de a oferi 
copiilor resursele necesare educaţiei;  

4. starea de sărăcie provoacă şi exploatarea copiilor prin muncă de către părinţii lor; 5.tendinţa 
din partea cadrelor didactice de a considera că familiile  din zonele defavorizate 

nu ar valoriza pozitiv importanţa educaţiei;  
5. neorientarea adecvată a fondurilor către şcolile din comunităţile sărace etc. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcoli din asemenea 

zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanţe 
mari de şcoală. 

Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educaţional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de provenienţă al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Cunoaşterea acestora atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate 
în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor.  

Climatul familial – are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieţii de familie, consecinţă a divorţului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergenţa metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinţilor, atitudinea rece, indiferentă sau 
dimpotrivă, tiranică a acestora, iată alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factor de natură socială şi economică – cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecţie socială, confuzia sau absenţa unor norme sau valori – iată alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educaţional şi în final – 
abandon şcolar. 

Factorii de natură educaţională – insubordonare faţă de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenţie, motivaţii şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
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atitudine şi relaţionare, competenţă profesională, autoritate morală) – au şi ei un rol important în 
apariţia fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul – de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carenţe din 
copilărie – dorinţa de a scăpa de sub tutela educaţională sau familială, dorinţa de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate – iată alte cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 

O cauză a abandonului şcolar întâlnită mai ales în rândul copiilor rromi este faptul că aceştia nu 
stăpânesc foarte bine limba română. Atunci când copiii sunt înscrişi în sistemul de învăţământ direct 
în clasa a I-a, ei întâmpină dificultăţi majore de adaptare la viaţa şcolară şi, adeseori, părăsesc 
timpuriu sistemul de învăţământ, odată ce au învăţat să scrie şi să citească. 

O situaţie aparte o reprezintă copiii cu cerinţe educative speciale, pentru care fie nu există în 
şcoală resursele materiale sau umane necesare educării lor, fie părinţii nu doresc obţinerea unui 
certificat medical care să ateste faptul că aceştia au cerinţe educative speciale, considerându-l 
stigmatizant şi, astfel, nu există condiţiile formale pentru adaptarea curriculum-ului sau pentru 
crearea serviciilor de care ar avea nevoie aceşti copii. 

Alte cauze ale abandonului şcolar sunt lipsa comunicării dintre părinţi şi cadrele didactice sau 
dintre părinţi şi copii, plecarea părinţilor în străinatate şi lăsarea copiilor în grija unor persoane cu 
mai puţină autoritate (bunici sau vecini).  

 
 

Bibliografie: 
 
1. Muntean, A., (2001), Familii şi copii în dificultate, Timişoara, Ed. Mirton;  
2. Dumitrana, M., (1991), Eşecul şcolar şi cauzele sale – determinanţi ai ideii unei noi 

pedagogii, în Tribuna învăţământului nr. 5. 
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ABANDONUL ȘCOLAR – CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 

Profesor pentru învățământul preșcolar, Grosu Luminița                                     
Școala Gimnazială nr. 1 Vârfu Câmpului, Județul Botoșani 

 

 

Motto:,,Copilul ajunge pentru părinții săi, după educația pe care o capătă: răsplată sau 
pedeapsă.” (Jean Jacques Rousseeau) 

 
Părinții sunt cei dintâi educatori pe care îi au copilașii lor. Educația copiilor începe acasă, în 

sânul familiei. Copilul este oglinda, modelul  părintelui său. De aceea părintele trebuie să se 
comporte frumos, corect, să evite greșelile de educație care să-i lase urme adânci, pentru toată viața 
copilului său. Părintele este dator să-i explice cu blândețe, calm și cu multă răbdare, de ce trebuie să 
facă un anumit lucru și de ce nu trebuie, la ce-i folosește ori ajută și la ce nu-i ajută și  copilul 
înțelege. 

Începând cu intrarea copilului în colectivitate, la grădiniță, el începe să fie influențat, dar în 
primul rând educat de către educatoare. Dar pentru ca micuțul să beneficieze de o educație aleasă 
între educatoare și părinți trebuie să se realizeze o colaborare sinceră, deschisă. 

Învățământul preșcolar are o importanță foarte mare în dezvoltarea intelectuală și emoțională a 
copilului. Aici preșcolarul învață prin joc, iar activitățile desfășurate de către educatoare și copii 
contribuie la dezvoltarea psihosomatică a micuților, la dezvoltarea unor anumite abilități necesare 
mai târziu în școala primară. 

Grădinița este acel mediu foarte valoros care contribuie la dezvoltarea și educarea copiilor 
preșcolari. Este indicat ca părinții să profite de toate oportunitățile pe care acest mediu minunat le 
oferă copiilor pentru a putea învăța cu plăcere și interes o mulțime de lucruri noi, nemaiîntâlnite de 
ei până atunci. 

Frecventarea grădiniței de către preșcolari este foarte importantă deoarece aici ei: 
 Învață să socializeze; 
 Să relaționeze cu alți copii, cu adulți care până atunci nu i-au cunoscut; 
 Să se comporte civilizat, politicos; 
 Învață să respecte anumite reguli, impuse de jocuri sau, prin activitățile la care 

participă; 
 Își însușesc noțiunile de bază cu privire la scriere, la numere; 
 Își dezvoltă limbajul; 
 Își dezvoltă abilități motorii; 
 Învață să devină independenți. 

De asemenea, grădinița contribuie la dezvoltarea intelectuală, personală a copilului, și-l 
formează pentru școală. 

Din nefericire nu toți copiii au această frumoasă șansă de a frecventa grădinița, de a se bucura 
de această lume magnifică  a basmelor și poveștilor, a Zânelor și a Feților Frumoși, a bucuriei 
zilnice. Binențeles, acest aspect nu se datorează niciodată micuților, ci părinților, bunicilor care au 
grijă de ei. Nefrecventarea grădiniței contribuie la un risc major de abandon școlar.  

Abandonul școlar este un fenomen care se manifestă în mediul  școlar la toate nivelurile de 
învățământ și constă în conduita de evaziune definitivă, a încetării frecventării cursurilor, a părăsirii 
sistemului educativ indiferent de nivelul  la care s-a ajuns înaintea încheierii actului de studii 
început. 
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Printre cauzele ca duc la abandonul școlar putem aminti: 
 Absenteismul repetat la mai mult de jumătate din orele de curs ale unui an școlar, fără a avea 

o justificare concretă este una din cauzele abandonului școlar. Acest fenomen poate apărea atunci 
când: copilului nu îi place cum este tratat la grădiniță, școală; nu este motivat să învețe;  este mai 
bine acasă; apariția unor probleme sociale (se adaptează cu greu mediului școlar, unii copii râd de 
el, este respins, marginalizat); dificultăți de învățare. Familiile copiilor preșcolari și de școală 
primară, gimnazială pot fi de cele mai multe ori cauze pentru absențele copiilor lor. Ei folosesc 
copiii ca forță de muncă acasă, dar și pentru a câștiga bani pentru munca prestată de aceștia. 
Structura familiei, supravegherea precară a copiilor pot genera absenteism. Plecarea unor părinți la 
muncă în străinătate și lăsarea copilului în grija bunicilor îl poate determina pe acesta să absenteze 
de la cursuri, ceea ce duce mai târziu la abandon școlar. Alți copii din prea mult bine refuză să 
frecventeze cursurile. 

 Starea materială precară (nivel ridicat de sărăcie) îl face pe copil să abandoneze  
școala. 
 Îmbolnăvirea gravă. 
 Însoțirea părinților care pleacă la muncă în străinătate (copilul nu este înscris la nicio  
formă de învățământ). 
 Pentru a preveni apariția abandonului școlar se impun următoarele măsuri: 
 Familia va interveni în educarea copilului asigurându-se că acesta frecventează zilnic 

programul școlar. 
 Legătura părinților cu unitatea școlară prin realizarea unui parteneriat între școală și familie. 
 Identificarea cauzelor insuccesului școlar prin purtarea unor discuții cu preșcolarul, elevul. 
 Asigurarea unor condiții socio-economice  bune ( hrana zilnică, pachetul pentru grădiniță, 

școală, îmbrăcăminte, încălțăminte). 
 Asigurarea unui echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat. 
Copilul care resimte un disconfort în plan emoțional, psihic sau fizic poate manifesta tendința de 

a abandona școala. El are nevoie de un suport emotional susținut, de siguranță și apartenența la un 
grup. 
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ABANDONUL ŞCOLAR-CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 

PROF. INV. PRESC.: GROSU MIRELA SILICA                                           
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,D. ZAMFIRESCU”                                             

DUMBRĂVENI, VRANCEA 

 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare.  

Un copil care resimte un disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un 
moment dat, tendința de a abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate 
este un stresor semnificativ ce poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al 
copilului determinându-l în mod indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 

 îi lipsește motivația școlară; 

 are dificultăți de învățare; 

 are o rată a absenteismului mare; 

 are rezultate școlare slabe; 

 are imagine de sine scăzută; 

 este izolat față de colegi; 

 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 

 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 

 are o lipsă reală a unui suport școlar; 

 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei 
unui control parental; 

 cerințe educaționale speciale; 

 stare de sănătate precară; 

 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 
vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 

 provine din medii sociale sărace; 

 nefrecventarea gradiniței; 

 lipsa unui model educațional din familie. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
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pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 
cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

 control parental direct și activ în viața copiilor; 

 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 

 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala.  

Școala nu poate influența factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care 
să ofere șanse egale tuturor copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau 
reducerea abandonului școlar amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 

 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 

 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 

 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 
probleme; 

 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 

 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 

 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 

 exigențele școlare să fie rezonabile; 

 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 
copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 

 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 

 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 

 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 

 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 

 să existe o dotare materială adecvată în școală; 

 programe de consiliere pentru părinți; 

 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 
 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește.  
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Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și 
preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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Înlăturarea efectelor abandonului şcolar 

prin implementarea programului ,,A Doua Şansă” 
 
 

Prof. Grumaz Gabriela Mirela 
Şcoala Gimnazială Finteuşu Mic 

 
 
Conceptul de „incluziune şcolară” fundamentează toate aspectele proiectelor ,,Acces la educaţie 

pentru grupuri dezavantajate”, prin care  s-a urmărit crearea în şcoli a unor medii de învăţare 
accesibile şi primitoare care să reflecte şi celebreze diversitatea etnică şi culturală, astfel încât 
fiecare copil, tânar sau adult să aibă şansa de a se dezvolta la potenţial maxim. 

Programul ,,A Doua Şansă” reprezintă o iniţiativă care vine în întâmpinarea unei probleme des 
întâlnită în comunităţile defavorizate: existenţa unui număr mare de persoane care au depăşit vârsta 
legală de şcolarizare, fără însă a fi reuşit să participe complet sau deloc la propria lor educaţie, la 
nivelul învăţământului obligatoriu. 

În acest context, programul „A Doua Şansă” oferă posibilitatea continuării şi finalizării studiilor 
obligatorii fără a fi necesară întreruperea activităţii profesionale sau familiale. În acest sens, 
disciplinele de studiu sunt organizate pe module obligatorii şi opţionale bazate pe curriculum-ul 
specific programului ,,A Doua Şansă”.  

Conţinuturile lecţiilor sunt centrate pe interesele şi particularităţile de vârstă ale cursanţilor, au 
aplicabilitate practică imediată, se folosesc exemple din viaţa de zi cu zi şi situaţii culese din 
realitate. 

Modalităţile de lucru aduc în şcoala românească cele mai noi metode dezvoltate la nivel 
internaţional în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi învăţarea activ-participativă. Cursanţii (în 
număr de minim 8 – maxim 15 într-o clasă) sunt încurajaţi să comunice atât între ei, cât şi cu 
profesorii; activităţile propuse urmăresc dezvoltarea personală, incluziunea socială, formarea pentru 
învăţarea pe parcursul întregii vieţi,  formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie care să-i confere 
tânărului / adultului aceleaşi posibilităţi de evoluţie ulterioară ca şi absolventului de învăţământ 
obligatoriu.  

Programul „A Doua Şansă” - nivel secundar inferior se adresează persoanelor peste 14 ani care 
au finalizat învățământul primar, dar care nu au finalizat învăţământul gimnazial. Se pot înscrie şi 
persoane care au parcurs o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial, respectiv 
clasele V, VI, VII au abandonat pe parcurs şi au depăşit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în 
învăţământul gimnazial, cursuri la zi. 

 
Bazat pe politica Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru asigurarea egalităţii şanselor  şi 

pentru respectarea drepturilor fundamentale ale copilului, programul urmareşte: 
 creşterea calităţii educaţiei în învăţământul preşcolar, în vederea stimulării înscrierii copiilor 

în învăţământul obligatoriu; 
 stimularea copiilor în vederea finalizării educaţiei de bază (prevenirea abandonului 

timpuriu);  
 asigurarea celei de-a doua şanse în educaţie pentru persoanele care nu şi-au finalizat studiile 

în învăţământul obligatoriu (corecţia abandonului). 

Obiectivele programului: 
 
1. Îmbunatatirea conditiilor de acces şi integrare specifică a copiilor din grupuri dezavantajate în 

învatamântul obligatoriu – Componenta Şcoala incluzivă; 
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2. Corectarea abandonului şcolar, în vederea combaterii excluderii si marginalizarii, a celor care 
nu au finalizat învatamântul obligatoriu – Componenta „A doua şansă”; 

3. Asigurarea managementului resurselor şi serviciilor de sprijin educaţional şi integrare 
specifică în domeniul educaţiei incluzive – Componenta Educaţie Incluzivă; 

4. Eliminarea, ca practică, a separarii  elevilor pe criterii etnice sau de performanţă în 
învaţamântul de masă. – Componenta Desegregare; 

Strategiile didactice  respectă principiul centrării învăţării pe individ şi conduc la dezvoltarea 
deprinderilor şi a competenţelor integratoare, transferabile, utile individului atât în viaţa şcolară, cât 
şi în cea socio-profesională  sau familială. Este recomandată respectarea unor principii esenţiale 
pentru succesul dezvoltării competenţelor elevilor:  

- respect pentru diversitatea opiniilor;  
- încurajarea permanentă a elevilor;  
- stimularea dinamicii de grup şi a implicării tuturor elevilor;  
- creativitate în abordarea conţinuturilor şi în utilizarea metodelor;  
- deschidere pentru nevoile diferite şi speciale ale elevilor;  
- interes pentru dezvoltarea personală a elevilor;  
- valorizarea parteneriatelor cu membrii societăţii civile. 
 
Prin programul de alfabetizare, tinerii parinţi devin conştienţi de importanţa educaţiei în viaţa 

copiilor lor, acordă timp şi se pot implica în activitatea de învaţare a elevilor, dau mai multă 
importanţă şcolii, ceea ce va conduce la reducerea absenteismului şi în cele din urmă a  abandonului 
şcolar. 
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CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

A ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. Gurău Cornelia,  
Școala Gimnazială ”Tristan Tzara” 

Loc. Moinești, Jud. Bacău 
 
 

Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent 
de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare  identificăm  câteva cauze: 
 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează 
posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului.  

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie;  

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 
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abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Prevenirea abandonului şcolar 

 

Profesor, Gureanu Alina Dorina,                                                         
Liceul Tehnologic Baia de Fier, judetul Gorj 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel 
de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Cauza principala care face ca majoritatea elevilor sa abandoneze scoala, o reprezinta situatia 
materiala precara a familiei, modelul educational oferit de parinti, dezorganizarea familiei sau 
migratia in alte tari. Un al motiv, pentru care renunta la studii unii dintre elevi, il constituie influenta 
nefasta a anturajului cu care le place sa se inconjoare, fiind indemnati la furturi, violuri, talharii si 
alte fapte reprobabile. Altii, chiar daca au o situatie materiala mai buna decat colegii lor, din dorinta 
de a avea proprii bani si de a nu mai depinde de “alocatia” de buzunar pe care o primesc de la 
parinti, se lasa de invatatura in speranta ca-si vor gasi de munca. 

Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului scolar timpuriu, deoarece 
sunt in permanent contact cu elevii, pot identifica si diagnostica problemele acestora si pot atrage 
atentia autoritatilor sau organizatiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Cauzele frecvenţei neritmice la elevi / abandon şcolar 
  
1. Situaţia precară ( scăderea resurselor bugetare şi creşterea cheltuielilor la nivelulfamiliei 
pentru sprijinirea copiilor care urmează o formă de învăţământ). 
2. Plecarea în străinătate a întregii familii, inclusiv a copiilor.  
3. Abuzul asupra copiilor, violenţă domestică  
 Familiile în care părinţii sunt alcoolici, familiile sărace, cu stare socio-economică precară, 
familiile cu părinţi având nivel scăzut de educaţie şi cultură oferă medii favorizante pentru 
producerea abuzurilor. 
 4. Absenţele nemotivate 
  
Abandonul şcolar este o problemă socială care se afla sub incidenţa unor factori de 

natura: individuală, familială şi socială. Astfel încât pentru reducerea ratei abandonului şcolar 
trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi cadrele didactice. Indiferent de cauza generatoare, 
cert este faptul că insuccesul demoralizează, creşte efectul oboselii, iar nereuşita şcolară dacă se 
asociază cu nemulţumirea şi critica partintilor, poate genera o motivaţie şcolară negativa. 

Abandonul şcolar trebuie privit ca rezultat al unui proces ce decurge în timp şi trece prin câteva 
etape generale, şi anume:primele goluri în cunoştinţe; rămânerea în urmă; note nesatisfăcătoare, 
asociate în cele din urmă cu multe cazuri de absenteism şi probleme disciplinare; nepromovare; 
demotivare, părăsirea şcolii. 
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Aducerea la cunoştinţa a unei probleme devenite observabilă la nivel naţional, care atrage după 
sine incultura, imposibilitatea de a găsi un loc de muncă în viitor şi implicit neîcadrarea în societate, 
poate stimula mentalitatea greşită a celor care nu privesc educaţia ca fiind o necesitate în viaţă. O 
educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. 
În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului si apoi prin cea a cuvântului. 

Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat „decât cu sine însuşi”. Şi totuşi, câteva lucruri 
esenţiale îi fac să fie asemenea: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire şi de exerciţiu. 
Toţi simt nevoia de recunoaştere şi acceptare. Toţi caută un sprijin în adult şi chiar au nevoie de un 
anumit control din partea acestuia pe măsură ce îşi dezvoltă încrederea în sine şi dobândesc propria 
experienţă. „Nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de 
educator, pentru că în nici una nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai 
sensibil decât omul în devenire… 
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ABANDONUL ȘCOLAR - CAUZE ŞI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. Guță Corina 
Prof. Drăghina-Micloșină Ramona-Adela 

Grădinița ,,P. P. ,,Floarea-Soarelui” Reșița 
 
 
Parcursul copiilor este în pericol de fragmentare, într-o multitudine de moduri, ceea ce conduce 

la rezultate nesatisfăcătoare și chiar la abandon școlar. Tranziția între cicluri și tipuri de școli poate 
reprezenta un moment în care se manifestă problemele, dar poate evidenția și simptomele altor 
chestiuni. În cazul multor tineri chiar și accesul la educație reprezintă o problemă. 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăța și a fi, iar 
dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și copiii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi 
de o experiență pozitivă pentru copii. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține școala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
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cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar, o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar - cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

Activități, demersuri manageriale, pedagogice, de consiliere în vederea monitorizării riscului de 
abandon și a reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii: 

- Creşterea atractivităţii şcolii, prin introducerea de programe extracurriculare (concursuri, 
cercuri, activităţi sportive, artistice etc.); 

- Acţiuni specifice de consiliere şi orientare a elevilor şi părinţilor realizate de profesorii 
consilieri şcolari în mediul urban şi rural: grupuri de consiliere a elevilor aflaţi în situaţii de risc, 
campanii de conştientizare asupra rolului educaţiei, activităţi de tip Şcoala părinţilor; 

- Promovarea reuşitelor şcolare şi extraşcolare ale tuturor elevilor, prin organizarea unor 
evenimente publice; 

- Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în implementarea unor programe şi proiecte 
vizând prevenirea fenomenului de părăsire a şcolii prin derularea unor cursuri specifice din oferta 
furnizorilor de formare de la nivelul judeţului; 

- Colaborarea cu autorităţile locale în derularea programelor de prevenire a abandonului şcolar. 
 

Bibliografie:  
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Abandonul școlar / Cauze și modalități de prevenire 

 
 

prof. primar György Eva-Ilona 
Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Abandonul școlar poate fi definit ca lipsa de la școală pe o perioadă îndelungată de timp, deci 
reprezintă forma extremă a absenteismului. 

 
Cauzele acestui fenomen sunt: 

 situația economică precară a multor familii 
 mediul în care trăiesc copiii, numărul mare de copii și precaritatea mijloacelor de 

subexistență contribuie la o sărăcie avansată 
 grija față de frații mai mici îi ține departe de școală 
 lipsa modelelor familiale-percepția părinților despre rolul și importanța educației 
 preluarea activităților gospodărești 
 alimentația insuficientă și nediversificată 
 grad scăzut de implicare din partea părinților și lipsa colaborării cu cadrele didactice 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar 
 activități extrașcolare (excursii, spectacole, vizite la muzee, tabere de vacanță etc.) 
 “Școala  părinților” pentru a scimba mentalitatea părinților 
 derularea formelor de recuperare școlară prin forme alternative 
 consilierea elvilor și a părinților în vederea accesării fondurilor și alocațiilor legale 

(burse, alocații, rechizite) 
 stimularea copiilor cu rezultate bune la învățătură 

 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
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dezvolte. Cu toate acestea, consider că nu renunțarea sau neimplicarea este soluția problemei 
abandonului școlar ci implicarea activă pentru  diminuarea acestui indicator și pentru a contribui la 
reintegrarea în sistem și colectivitate a copiilor care au abandonat deja școala – un demers integrat 
pentru viitorul României. 

 
 
Bibliografie: 
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ABANDONUL ȘCOLAR TIMPURIU 
MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
 

Handra Adriana 
 
 
Începând încă din perioada preșcolarității se observa o rată destul de mare a abandonului școlar. 
Factori importanți ce determină apariția abandonului școlar la o varstă atât de fragedă sunt: 

 Întârzierea înscrierii și aducerii  copilului la grădiniță 
 Dificultățile materiale 
 Modelul educaţional oferit de părinţi 
 Dezorganizarea familiei 

Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a asigura îmbrăcămintea 
adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie 
pentru a avea grijă de fraţii mai mici). Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. Familiile unde există fraţi mai mari ce au renunţat timpuriu la 
educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. Dezorganizarea familiei atrage după sine 
dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia 
de abandon. 

Achiziţiile din perioada copilăriei timpurii sunt precum fundaţia unei case; de soliditatea 
fundaţiei depinde stabilitatea casei şi numărul de etaje ce se pot ulterior construi; de soliditatea 
achiziţiilor din copilăria timpurie depinde atingerea potenţialului maxim al fiecărui copil. Dacă 
procesul de dezvoltare este neglijat în perioada copilăriei timpurii, este mult mai dificil şi mai 
costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu. 

Acţiunile întreprinse de părinţi şi de societate în copilăria timpurie au o puternică şi mai de 
durată influenţă asupra progresului individual al copilului şi asupra progresului naţiunilor în sens 
larg. 

Focalizarea pe programe de dezvoltare timpurie a copilului, pe educaţia timpurie şi anii 
preşcolarităţii este foarte importantă atunci când vorbim de reducerea abandonului şcolar. Copiii 
care beneficiază de programe de dezvoltare timpurie au mai multe şanse să aibă o participare şi o 
performanţă şcolară crescute, să-şi planifice întemeierea unei familii, să devină adulţi productivi, 
integrându-se cu succes pe piaţa muncii şi să-şi educe la rândul lor copiii. Studiile arată că o bună 
intervenţie la nivelul educaţiei timpurii descreşte fundamental rata de abandon şcolar în 
învăţământul primar. 

Experţii consideră că derularea de programe integrate de dezvoltare timpurie a copilului 
reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente de lupta împotriva inegalităţilor, a sărăciei şi a 
excluziunii sociale. Dacă oportunităţile din copilăria timpurie sunt ratate, devine mult mai dificil, în 
termeni de resurse şi timp, pentru un copil să-şi atingă potenţialul maxim în viaţă. 

Programele integrate pentru copiii mici pot modifica efectele inechităţilor socio-economice şi 
ale celor de gen. Aceste programe sunt o unealtă importantă în ruperea ciclului intergeneraţional al 
sărăciei şi excluziunii şi aduc beneficii economice semnificative. Intervenţiile din copilăria timpurie 
în comunităţile sărace duc la o mai bună performaţă şi participare şcolară a copiilor şi la o mai bună 
performanţă în obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă mai târziu în viaţă. Când copiii încep şcoala 
târziu şi le lipsesc “uneltele” necesare învăţării, progresul lor educaţional suferă şi e mult mai 
probabil să abandoneze, continuând ciclul intergeneraţional al sărăciei şi excluziunii. 

Este crucial ca aceşti copii să fie pregătiţi pentru şcoala primară, să înceapă şcoala la timp şi să 
primească o educaţie de calitate. Având copii pregătiţi pentru şcoală, îi echipăm cu uneltele 
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necesare pentru a-şi construi o viaţă împlinită şi pentru a deveni cetăţeni productivi ai comunităţii. 
Investiţia în educaţia timpurie, ca prim pas în traiectoria educaţională, înseamnă participare şi 
performanţă şcolară mai mare în 5 ani, abandon şcolar mai scăzut în 10 ani, şi o presiune mai 
scăzută pe serviciile sociale (mai puţine persoane asistate social) în 20 de ani. Astfel, investiţia în 
copii cât mai de timpuriu ne conduce, pe termen lung, la dezvoltare socială şi la realizarea susţinută 
a drepturilor copilului. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. 

Profesorul pentru învățământ preșcolar și  primar are un rol important în prevenirea abandonului 
școlar.Pregătirea  desfășurării lecțiilor într-un  mod interactiv, învățarea centrată pe elev, creșterea 
atractivității școlii prin realizarea mai multor activități extracuriculare, competiţii artistice şi 
sportive, prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru activităţi de timp liber,toate 
acestea au un rol primordial în prevenirea abandonului școlar. 

Așadar, calitatea educației  școlare influențează rata abandonului scolar dar nu este factorul 
primordial, cel mai important. Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de 
învăţământ insuficient tratată care are nevoie de acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg 
răspândit care ar trebui să fie o prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie: politicieni, 
factori de decizie, părinţi, profesori şi elevi. 

Pentru că toţi copiii trebuie să meargă la şcoală, ar trebui să încercăm să ducem un  aport  
învățământului românesc, să-l  îmbunătățim ,pentru a evita o posibilă criză din educaţie, declinul 
calităţii sistemului de învăţământ şi scăderea ratei de frecvenţă şcolară. 
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PLAN REMEDIAL PERSONALIZAT PENTRU ELEVII CU CES 

 
 

Prof. HAPCA MARIA MIHAELA 
C. S. E. I. VISEU DE SUS 

 
 

 

Clasa a VIII-a   

 

Disciplina: Limba şi literatura română  
 
Anul şcolar 2016-2017 - Semestrul I  

 

1 oră pe săptămână, în afara programului de şcoală  
 
  

 Conţinuturi din domeniul literaturii  
  

Nr. 
crt.  

Unitatea de 
învăţare  

Competenţe 
specifice  

Conţinuturi  Nr. 
de 
ore 

Săptă 
mâna 

Evaluare/ 
Observaţii  

  
1.  

Textul liric   Identificarea 
trăsăturilor  
generale şi  
particulare ale 
textului liric  
  
Cunoaşterea 
elementelor  
de structură şi  
de conţinut ale 
operei  
lirice 

 -Definiţia şi 
trăsăturile 
textului liric şi 
motive specifice, 
particularităţi ale 
textelor  
Universul liric  
artă poetică;  
-balada culta 
balada 
populara,doina. 
  

  
1  
  
  
1  
  
  
2  
  
2  

 S 1  
  
  
S 2  
  
  
S 3-

4  
  
S 5-

6  

 Evaluare 
formativă, orală: - 
Asemănări şi 
deosebiri între 
trăsăturile  
liric si textul epic  

2.  Textul epic  Identificarea 
elementelor 
epice,  
precum şi a   
particularităţilor 
de structură şi  
compoziţie ale  

textelor lirice 
studiate;  
  

 -Definiţia 
 şi 
trăsăturile 
textului epic şi 
motive specifice, 
particularităţi ale 
textelor  
Universul epic  
Basmul popular 
basmul cult, 
povestirea 

1  
  
  
  
1  
  
  
  
2  

S 7  
  
  
  
S 8  
  
  
  
S 9- 

10  

Evaluare 
formativă orală;  
-descrierea 
viziunii autorilor 
despre lume şi 
viaţă (pe baza unei 
scheme întocmite 
de profesor)  
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 Conţinuturi din domeniul limbă şi comunicare 
  

Nr. 
crt.  

Unitatea de 
învăţare  

Competenţe 
specifice  

Conţinuturi  Nr. 
de 
ore 

Săptămâna  Evaluare/ 
Observaţii  

 1.   Limbă şi 
comunicare  

 Recunoaşterea în 
context a 
sensurilor 
cuvintelor şi  
formularea de 
enunţuri în  
care cuvintele să 
fie folosite  
cu ambele  
sensuri;  
Cunoaşterea 
structurii  
textului  
argumentativ;  
 Recunoaşterea în 
context a 
cuvintelor  
care fac parte  
din acelaşi câmp 
semantic  

 -Sensul 
denotativ, sensul 
conotativ al 
cuvintelor;  
  
-Textul 
argumentativ – 
structuri şi 
tehnici  
argumentative;   
  
-Câmpuri 
semantice, relaţii 
semantice.  

  

 1  
  
1  
  
  
  
1  
  
1  
  
  
  
1  

 S 11  
  
S 12  
  
  
  
S 16  
  
S 17  
  
  
  
S 18  

 Evaluare 
formativă orală- 
exerciţii  

  
2.  

Recapitulare 
în vederea  
susţinerii  
lucrării  
scrise  
semestriale  

   -Conţinuturi de 
literatură: -
Conţinuturi de 
limbă şi 
comunicare;  
  

 1  
  
1  

 S 13  
  
S 14  

 Evaluare 
sumativă orală; 
recapitulare  
pe baza 
schemelor 
realizate de 
profesor  

 3.   Lucrarea 
scrisă 
semestrială  

   - Susţinerea 
lucrării scrise 
semestriale  

1   S 15   Evaluare 
sumativă scrisă;  
Subiectul a fost 
individual,  
conceput astfel  
încât să nu 
necesite un efort 
prea mare  
din partea 
elevului. Au 
predominat itemi 
de evaluare de  
tip grilă  

 

Raport asupra evoluţiei elevului în urma aplicării 
Planului  remedial personalizat 

  
Având în vedere problemele de sănătate cu care se confruntă elevul, am conceput un program 

special de lucru. Dificultatea cu care se confruntă elevul este efortul deosebit pe care îl face pentru 
a putea scrie. Am conceput scheme şi prezentări de conţinut care să înlocuiască notiţele.   

Pentru ca elevul să dobândească acele competenţe prevăzute de programa şcolară, am conceput 
un program de lucru personalizat, în afara orelor de curs şi am aplicat lucrul diferenţiat în orele de 
curs.  
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În urma aplicării acestui plan în primul semestru am constatat că elevul este capabil:  

 

 să desprindă ideea poetică centrală din textele în versuri;  

 să argumenteze apartenenţa textelor la unul dintre curentele literare studiate;  

 să identifice elemente de compoziţie ale textului liric;  

 să comenteze o idee ce se desprinde din unul dintre fragmentele studiate;  

 să identifice şi să comenteze imagini artistice;  

 să aplice elementele de limbă şi comunicare învăţate în exerciţii de diferite tipuri;  

 

Conform criteriilor de evaluare standardizate întocmite de profesor, elevul îndeplineşte 
condiţiile pentru acordarea unei note medii.   

  
CONCLUZII:  

Programul de intervenţie personalizat a presupus munca în echipă, formată în principal din 
profesor şi familie, precum şi din toţi cei implicaţi în activităţile desfăşurate în şcoală pe parcursul 
unei zile pentru a forma un cerc de susţinere, echilibrare şi integrare a elevului în colectiv şi 
implicit în societate. Programul de intervenţie a fost derulat  în programul educativ, În urma 
intervenţiilor educative, elevul a înregistrat un progres real, favorabil unei integrări optime în 
şcoală.  

Profesorul îşi propune pe viitor să continue lucrul diferenţiat la clasă şi să vină în sprijinul 
elevului la solicitarea acestuia sau a părinţilor acestuia. De remarcat atitudinea pozitivă a colegilor 
de clasă care l-au sprijinit şi l-au încurajat.  
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Cauze ale abandonului școlar 

 

Prof. Iuliana Roșu 
Școala Gimnazială Nr. 3 Giurgiu 

 
 
Abandonul școlar, o temă de mare actualitate, dată fiind rata mare a abandonului școlar din țara 

noastră. Pentru a putea interveni eficient trebuie cunoscute cauzele care pot conduce la abandonul 
școlar. Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 
frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea 
obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii 
început.  

Cei care abandonează şcoala nu mai sunt ulterior reprimiţi în aceeaşi instituţie educativă şi nu 
sunt înscrişi într-un program de şcolarizare alternativ. Fiecare caz de abandon şcolar are o „istorie” 
proprie care presupune o analiză complexă, o interpretare psihogenetică, dinamică şi funcţională a 
situaţiei particulare a fiecărui subiect aflat în această situaţie. 

Succesul şi insuccesul şcolar (reuşită şi nereuşită) sunt laturi complementare, polare (pozitiv - 
negativ) ale unuia şi aceluiaşi fenomen – „rezultatul” activităţii.  

Abordarea procesului de învăţământ prin prisma eficienţei sale face necesar ă definirea acestor 
două concepte: succes/insucces şcolar. Succesul şi insuccesul şcolar pot fi definite pe baza relaţiei 
existente între nivelul dezvoltării psihofizice ale elevului şi solicitările obiective ce i se adresează în 
procesul de învăţământ. Astfel succesul şcolar (reuşita la învăţătură) indică concordanţa 
stabilită între solicitări şi nivelul dezvoltării psihofizice a elevului, iar insuccesul (eşecul, nereuşita, 
rămânerea în urmă la învăţătură, abandonul şcolar) este un indice al discordanţei între cei doi poli. 
Este necesar un proces de ajustare reciprocă între cei doi factori în aprecierea insuccesului şcolar: 
elevul să fie ajutat să cunoască în termeni cât mai clari ce înseamnă în fond a rămâne în urmă la 
învăţătură, să i se prezinte, cu alte cuvinte, acele incompetente intelectuale şi deprinderi greşite care 
nu asigură o înţelegere şi o folosire adecvată (eficientă) a informaţiilor; iar profesorul să facă efortul 
de a cunoaşte lumea subiectivă a elevului, îndeosebi: sensul pe care acesta îl dă cunoaşterii şi 
reuşitei şcolare; nivelul de aspiraţii şi de expectanţe în raport cu sine; interesul privind formarea sa 
profesională viitoare; criteriile pe care le foloseşte în aprecierea rezultatelor sale şcolare, în absenţa 
acestui feed-back. 

Cauzele abandonului școlar pot fi evaluate din trei perspective: 
 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,  
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 pasivitate;  

 refuzul de a adera la o alegere făcută de alții (reacție la presiunea exercitată de 
dorinţele adulților. 

 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,  

 comunicarea defectuoasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului)  

 evaluarea subiectivă,  

 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 excesiv de rigidă şi severă,  

 politici pro-absenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale. 

Fiecare caz de abandon şcolar are o „istorie” proprie care presupune o analiză complexă, o 
interpretare psihogenetică, dinamică şi funcţională a situaţiei particulare a fiecărui subiect aflat în 
această situaţie.  

Astfel, o parte din cei care au abandonat şcoala provin: 

 din familii dezorganizate cu domiciliul instabil; 
 din familii dezinteresate de şcoală sau are au în concepţia lor de a-şi lăsa copiii 

să urmeze doar 4 clase; 
 din familii cu situaţie financiară precară şi nu au posibilitatea susţinerii costurilor 

şcolare; 
 din familii rezultate din părinţi divorţaţi, caz în care copiii au părăsit 

domiciliul, pleacă la fraţi mai mari, apoi pleacă din localitate, stau în concubinaj sau se 
căsătoresc; 

 din familii monoparentale – prin divorţ, separare sau prin deces; 
 tată sau mamă alcoolici; 
 navetă grea – copiii care nu au rezistat fizic navetei au abandonat şcoala. 
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Cadrul didactic poate fi promotorul unor programe al căror scop este prevenirea şi combaterea 
abandonului şcolar. Abandonul şcolar al multor elevi este din nefericire o certitudine. El este unul 
din problemele mari cu care se confruntă instituţia educativă şi este deci nevoie ca şcoala să întindă 
o mână celorlalte instituţii implicate în monitorizarea acestui fenomen. În acest sens este necesar 
elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a elevilor aflaţi în situaţia de a 
abandona şcoala.  

Pentru punerea în aplicare a unor astfel de strategii e nevoie însă de o bună cunoaştere a 
particularităţii psihologice ale elevilor, pentru a putea fi identificate acele dimensiuni psihologice 
care permit realizarea unor dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăţi şcolare. Variaţiile mari de 
ritm intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la efortul de durată, de abilităţi comunicaţionale şi 
nevoi cognitive, existente în general între elevi, impun acţiuni de organizare diferenţiată a 
procesului de predare-învăţare, pe grupe de elevi, în care să primeze însă sarcinile individuale de 
învăţare. 

 

Bibliografie: 

Cosmovici, A., Iacob, L., (coord),1999, Psihologie şcolară, Iaşi, Ed. Polirom;  
Cristea, C.G., 2003, Psihologia educaţiei, Bucureşti, Ed. Coresi 
Drăgan, I., Nicola, I., ,1993, Cercetarea psihopedagogică, Tg. Mureş, Ed. Tipomur 
Gal, D., 2002, Educaţia şi mizele ei sociale, Cluj – Napoca, Ed. Dacia; 
Killen, K., (2003), Copilăria durează generaţii la rând, Timişoara, Ed. First 
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MODALITĂŢI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 
 

Prof. IURCEA IUSTINA 
Grup Școlar Alexandru Filipașcu Petrova 

Grădinița cu P. N. Susani, Maramureș 
 

  
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi.  

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze:  

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
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domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
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popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale.  

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problemă gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 
Prof. Ivan Adela Alina 
Grădinița nr. 15 Tecuci 

                                                                        

Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ, este un fenomen 
serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de 
educaţie: politicieni, factori de decizie, părinţi, profesori şi elevi.  

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici); 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
,,măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă; 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model; 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior; 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor 
modele comune din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se 
întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de 
ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară; 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală; 

 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
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sunt: 
 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 

ales în comunităţile rurale; 
 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 

individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc; 

 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 
cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar; 

 Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de 
integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu 
colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele 
didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în 
permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia 
autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 

 Creşterea flexibilităţii programelor ,,a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de 
vârstă. Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul ,,a doua şansă” este 
frecventat de tineri de peste 20 de ani. Aceste programe ar trebui să aibă clase speciale pe grupă de 
vârstă (12 – 16 ani) pentru care este dificil să se integreze în grupe cu tineri care au peste 20 de ani; 

 Creşterea flexibilităţii programelor ,,a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei. Când 
elevii repetă un an de mai multe ori deoarece nu au trecut clasa la două sau trei materii (de regulă 
aceleaşi) ar trebui luate în cosiderare notele de trecere de la celelalte materii. De asemenea, 
competenţele profesionale dobândite de cei care abandonează şcoala ar trebui recunoscute oficial; 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive; 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 
activităţi de timp liber; 

 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent; 

 Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere; 

 Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în 
comunităţile cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt 
frecvente; 
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 Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie; 

 Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie; 

 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de urmărire a evoluţiei cohortelor şcolare; 

 Motivarea prin premiere a cadrelor didactice. 
 
Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 

dar în grupul de la școală fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină 
să îndrăgească mediul şcolar.  

 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic, poate învăţa indiferent de 

nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile 
şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de 
restul copiilor. 
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ABANDONUL SCOLAR SI CAUZELE LUI 

 
 

P. I. P. BUIA ELISABETA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,LIVIU REBREANU’’ MAIERU 

 
 
  
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
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informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
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viața unui individ. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul școlar 

 
 

Prof. Herbei Daniela 
Școala Gimnazială “Sabin Manuilă” Sâmbăteni, jud. Arad 

 
 
Abandonul școlar este una dintre problemele majore cu care se confrunt[ sistemul de învățământ 

românesc și care are repercursiuni profunde în societate. Lipsa de educație dă naștere unei populații 
fără valori morale și fără pregătirea necesară pentru a fi integrată în câmpul muncii. Implicațiile 
sunt însă mult mai profunde și afectează întreaga societate. De aceea este o prioritate scăderea ratei 
abandonului școlar prin orice mijloace necesare.   

Abandonul școlar este procesul prin care elevul, din diferite motive se îndepărtează de școală 
ajungând în cele din urmă să o părăsescă.Rata abandonului şcolar reprezintă un indicator important 
prin care se evaluează performanţele sistemului educaţional, pe niveluri de educaţie. Din altă 
perspectivă de analiză, acesta semnalează şi unele aspecte ale vieţii sociale şi economice, care pot 
influenţa accesul populaţiei la educaţie. În ultimii ani, problematica abandonului şcolar a devenit un 
subiect uzual de analiză şi dezbatere. 

Printre  factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 Situația materială precară cu care se confruntă numerase familii din România. Acestea 

preferă de multe ori să își trimită copii la munca câmpului sau în gospodărie și să scape de 
necesitatea de a cheltui bani pe haine sau rechizite. 

 Modelul educaţional oferit de părinţi este adesea urmat de copii. Astfel, care ajung săr 
enunţe la educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. 

 Dezorganizarea familiei este un alt factor care îi conduce pe elevi la abandon. Elevii 
proveniși din familii cu situații de alcolism, violență în familie sau divorț au sanse mult mai mari să 
renunțe la școală. 

 Apartenenţa la găşti de cartier, integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la 
renunţarea la educaţie. 

 Începerea unei munci plătite este o altă cauză a abandonului școlar. O soluţie pentru cei care 
au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune din ţările vestice, şi anume 
implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi aducătoare de venit pe 
perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru 
o seară. 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt:Mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedicăcontinuareaeducaţiei, mai ales 
încomunităţilerurale. 

Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

Lipsa de securitate în zonă poate să constituie un alt motiv pentru care elevii abandonează 
școala. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, cadrele didactice se tem să 
interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie la creşterea riscurilor de 
abandon şcolar. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
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frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţinea cţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, în momentul de faţă suntem pe locul trei 
în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a şcolii. Conform aceluiaşi organism european, 18,9% 
dintre tinerii români din intervalul de vârstă cuprins între 18 şi 24 de ani renunţă la studii. La nivelul 
Uniunii Europene, suntem depăşiţi doar de Spania, cu un procent al abandonului şcolar de 20,3%, şi 
de Malta, cu 20,1%. 

Din punct de vedere al sexelor, deţinem o altă tristă supremaţie: 18,3% dintre fetele rom@nce 
abandonează şcoala, procentul fiind semnificativ mai mare decât cele înregistrate în Spania sau în 
Bulgaria, ţara în curtea căreia ne uităm obsesiv atunci când vine vorba despre studii şi statistici 
europene sau mondiale. 

Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul 
întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în Bulgaria, este de scădere. La fel de grav este 
faptul că un procent important din aceşti tineri nu doresc să intre în câmpul muncii după 
abandonarea studiilor. 
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Abandonul școlar între cauză și efect 

 
 

Prof. Heremciuc Ioana Diana 
 
 

 
,,Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 

educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.,,  
(Jean Jacques Rousseau) 

 
Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar este privită  ca și problemă 

prioritară a sistemului de educaţie, datorită numărului mare de cazuri existente.  
Printre factorii care favorizează abandonul şcolar se află starea materială precară a familiei, 

modelul educațional oferit de societate și familie, familia dezorganizată, grupurile de apartență a 
copilului, intrarea pe piața muncii de timpuriu a copiilor, migrația circulatorie,lipsa securității 
sociale și nu în ultimul rând relația deficitară cu școala prin relații dificile cu profesorii, 
neînțelegerea valorii educației și repetențiile repetate 

Unitatea noastră de invatămant școlarizează copiii cu deficiențe moderate, grave și severe, copii 
care la intrarea în școală trebuie să întrunească o serie de condiții dovedite prin evaluări psihologice 
și evaluări ale medicilor de familie și neuropsihiatrie infantilă. 

La nivelul unității școlare la care funcționăm nu putem spune că rata abandonului școlar este 
mare, deoarece există o bună comunicare între familie și școală. Această comunicare există datorită 
faptului că de cele mai multe ori părintele este asistentul personal al copilului și-l însoțește pe acesta 
spre și de la școală. 

În cazul apariției abandonului școlar acesta se datorează problemelor familiale , lipsurile 
materiale ale familiei și dezorganizarea familiei. 

La nivelul ciclului primar rata de abandon este foarte mică, acesta apărând din cauza migrării 
populației în căutarea unui loc de muncă, datorită neintegrării copilului în cadrul clasei sau 
neacceptarea părinților privind sistemul de învățământ special. 

La nivelul ciclui gimnazial abandonul școlar apare datorită influenței nefaste a grupului social, 
neimplicarea părinților în viața elevului sau încadrarea într-un loc de muncă. 

Având în vedere faptul că aceste cauze care generează abandon şcolar sunt multiple, din diferite 
sfere, se impune crearea unui parteneriat real între şcoală, familie şi comunitate, fiecare dintre ei 
fiind responsabilizat direct. Acţiunile partenerilor educaţionali vor trebui să vizeze atât stabilirea 
unor strategii de prevenire a abandonului şcolar la elevii aflaţi în situaţie de risc, dar şi recuperarea 
şi reintegrarea în sistemul educaţional al celor aflaţi deja în situaţia de abandon. 

Rata crescută a abandonului școlar reduce simțitor nivelul și calitatea educativă a societății 
actuale, precum și șansa dezvoltării unei generații de copii educați și cu un sistem de valori 
puternic. 

Lipsa educației ne reduce posibilitatea de a avea un viitor mai luminos, oameni care să caute 
progresul și succesul în carieră, dezvoltare multiculturală precum și lipsa transmiterii din generație 
în generație a idealului românesc și a tradițiilor. 

Importanța menținerii unui echilibru între dezvoltarea rapidă a societății și nu întotdeauna într-
un sens bun, evaluarea continuă a problemelor care apar în dezvoltarea copiilor precum și 
monitorizarea permanentă a succesului sau insuccesului școlar ne poate pune pe drumul cel bun în 
dezvoltarea armonioasă și necesară a copilului în viața școlară, a implementării unui sistem de 
valori puternic care să constituie startul corect în viața de adult și de cetățean pregătit să facă față 
problemelor cotidiene și sociale. 
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Prevenirea și combaterea abandonului școlar 

 
 

Profesor învățământ primar, Hetrea Monica 
 

 
Prevenirea abandonării timpurii a școlii este deosebit de importantă nu numai pentru a combate 

urmările negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării copilului, dar și pentru a oferi 
copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a dezavantajului între generații. 

Preocuparea pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educație întrucât factorii care determină abandonul școlar se diversifică, urmare a 
adaptării la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai provocator în care 
sistemul de învățământ funcționează. 

Cauze care determină abandonul școlar: 
Școli aflate în zone defavorizate. Sărăcia, lipsa de motivație fac ca mulți elevi să renunțe încă 

din primii ani de studiu la școală, deoarece părinții sunt în imposibilitatea de a le oferi copiilor 
resurse necesare educației. 

Factorii  familiali, mediul socio-cultural și socio-economic au un impact asupra parcursului 
școlar al unui copil: atitudinea de indiferență a familiei privind școala, apartenența la  familie 
dezorganizată, lipsa de educație a părinților, lipsa unui loc de muncă, consumul excesiv de alcool, 
emigrarea populației, copiii lăsați în grija bunicilor sau a rudelor.  

Un exemplu în prag de abandonare am întâmpinat la seria precedentă. Părinții, plecați la muncă 
în străinătate, au lăsat copilul în grija bunicii bolnave, care trecea foarte rar pe la școală. Dezinteres 
față de școală au manifestat și părinții care nu m-au contactat nici telefonic, nici cu ocazia venirii în 
țară, așa încât ,în clasa a IV-a, elevul a început să  înregistreze absențe nejustificate. Depistând 
anturajul negativ în care intrase elevul, m-am deplasat la domiciliul bunicii, care îl știa zilnic la 
școală. Am ținut legătura cu bunica , am monitorizat activitatea și anturajul elevului, am stat zilnic 
de vorbă cu el și astfel elevul a fost scos din mediul nociv și readus pe făgașul cel bun. 

O altă cauză este aceea pe care tocmai am exemplificat-o, anturajul greșit ales. Elevul poate fi 
determinat să chiulească, să fumeze, să consume băuturi alcoolice sau să fure pentru a-și procura 
anumite obiecte.  

Contextul  școlar specific: supraîncarcarea școlară, conflicte cu colegii, comunicarea 
defectuoasă elev- profesor, evaluarea subiectivă, dependența de părinți – la elevii de vârstă 
preșcolară sau școlară mică.  

În special la clasa pregătitoare sau clasa I , m-am confruntat la început de an școlar cu astfel de 
situații. Este important în aceste condiții să găsești cele mai bune soluții, să-l atragi pe copil prin 
activități plăcute lui , să-l integrezi în colectiv, să-i acorzi atenție. 

Problema acută a abandonului școlar se înregistrează la copiii de etnie rromă. Atitudinea 
familiilor de rromi față de educație este în general una reticentă fiind bazată pe teama că proprii 
copii vor fi marginalizați de colegi sau de faptul că cultura lor este predominant orală, bazată pe 
tradiții. 

Sărăcia în care trăiesc multe familii de rromi este o altă cauză care duce la abandonul școlar al 
copiilor de rromi, de asemeni nivelul redus al educației părinților. 

Ignorându-se școlarizarea copiilor rromi se va perpetua impasul în care se află comunitatea 
rromilor, nu se vor rezolva probleme ca mizeria , șomajul, criminalitatea, probleme care nu privesc 
doar rromii ci întreaga societate din care fac parte și nu pot fi excluși. 

Obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului școlar: 
Depistarea elevilor aflați în risc de abandon școlar, în vederea menținerii lor în sistemul de 

învățământ de zi; 
Implicarea familiei în reabilitarea situației școlare, sociale a elevului; 
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Implicarea comunității locale în depășirea situației de risc; 
Monitorizarea situației pe o perioadă lungă de timp. 
 
Măsuri de prevenire a abandonului școlar: 
Încă din primii ani de școală, cadrelor didactice le revine un rol decisiv în formarea conceptului 

despre scoală a copiilor de vârstă școlară mică. 
Pe lângă rolul de transmitere a unor cunoștințe, cadrele didactice au și rolul de a-i face pe copii 

să conștientizeze importanța școlii în formarea lor ca indivizi.  
Pentru a preveni abandonul școlar este important ca elevul să participe la programul educativ 

după posibilitățile sale, deoarece gradul de percepere și adaptare diferă de la un copil la altul, dar 
fiecare, în cadrul colectivului pe care-l frecventează, poate avea un loc, un rol, o valoare. 

Este important a cunoaste aptitudinile și nevoile fiecărui copil fără discriminare de religie, etnie, 
stare materială.  
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,,O ȘANSĂ PENTRU FIECARE” 

proiect social pentru prevenirea abandonului școlar 
 
 

Prof. Hoarță Minodora Nicoleta, G.P.P. nr. 9 Buzău 
Prof. Negoită Marina, G.P.P. nr. 9 Buzău 

 
 
 Motto:  ,,Pentru a fi în adevăr om, trebuie să te gândeşti la două lucruri: că atâţia oameni au fost 

să fii tu şi tu însuţi eşti ca să fie după tine atâţia oameni.” 
 
Abandonul școlar este o problemă din ce în ce mai întâlnită în România. Cauzele sunt în primul 

rând de natură socio-economică și familială. În România, există numeroase școli izolate lipsite  de 
dotarea necesară, aflate în zone defavorizate în care sărăcia restrânge dramatic posibilitatea 
părinților de a asigura condițiile necesare educației. Doar unu din patru copii din mediul rural sunt 
absolvenți de liceu și numai 1% urmează o facultate. În aceste condiții sunt nevoiți să muncească de 
la vârste premature, ceea ce-i transformă într-o categorie socială vulnerabilă, mai ales pe cei de 
etnie rromă. Prin desfășurarea proiectului educativ ,,O șansă pentru fiecare”  am venit în 
întâmpinarea acestor probleme ale copiilor, sprijinind material această categorie defavorizată și 
ajutând la prevenirea abandonului școlar, promovând în rândul preșcolarilor instituției, 
generozitatea, apărare dreptului la educație și a egalității de șanse a tuturor copiilor, fără 
discriminări.  

Scopul proiectului este de a ne aduce contribuţia la reducerea abandonului şcolar a copiilor cu 
situaţii familiale deosebite, prin educarea sensibilităţii preșcolarilor și implicarea lor în acţiuni 
caritabile venite în sprijinul copiilor ce se află în dificultate. 

Obiectivele  proiectului vizează: 
Ajutorarea copiilor cu posibilităţi materiale reduse şi cu situaţii familiale deosebite; 
Crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care  dăruiesc;  
Cultivarea spiritului  de toleranţă; 
Deschiderea spre diversitatea culturală şi varietatea etnică; 
Promovarea ideii de voluntariat printre copii; 
Sensibilizarea semenilor la greutăţile copiilor. 
Beneficiari direcţi sunt copii/elevi cu situaţie materială precară din cadrul Școala Gimnazială B., 

comuna B., județul Buzău, iar beneficiari indirecţi sunt comunitatea, societatea. 
 Printre rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului se 

enumeră: 
* formarea/educarea spiritului de întrajutorare la vârste foarte mici; 
* potențarea unei atitudini de înţelegere şi acceptare a diversităţii;  
* dezvoltarea spiritului şi a disponibilităţilor empatice în corelaţie cu nevoile individuale ale 

celorlalţi; 
* valorizarea potenţialului tuturor acestor copii într-o manieră pozitivă şi flexibilă; 
*  stimularea comportamentului participativ al copiilor la diferite acţiuni;  
*  implicarea benevolă a părinţilor în activităţile proiectului prin acordarea sprijinului material 

necesar; 
* promovarea rezultatelor copiilor în spaţiul grădiniței şi în cel al comunităţilor din care fac 

parte.  
Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului au fost : 
• Evaluare internă a proiectului :  
Evaluări curente: convorbiri, fotografii, expoziţii; predarea donaților copiilor defavorizați; 
Evaluări finale: portofolii, expoziţie cu fotografii, diseminarea rezultatelor. 
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• Evaluare externă a proiectului : 
Expunere, convorbire; 
Realizarea unui CD, DVD cu fotografii din timpul activităţii; 
Întocmirea unui portofoliu cu fotografii din timpul activităţilor etc. 
Modalităţi de asigurare a continuităţii /sustenabilităţii proiectului:  
Datorită  rezultatelor obţinute şi impactului asupra preşcolarilor am  hotărît continuarea şi 

diversificarea activităţilor proiectului prin atragerea de noi parteneri. 
Realizarea parteneriatului instituțional dintre cele două unități de învățământ este în concordanță 

cu nevoile comunității școlare și a tintelor de dezvoltare stabilite prin PDI și a contribuit la 
promovarea educației de calitate, inclusiv pentru elevii aparținând grupurilor din medii 
dezavantajate și supuse excluziunii. 
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Abandonul şcolar 

 
 

Prof. Homei  Lucia 
Liceul Tehnologic Agricol Bistrita 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o conduită de evaziune definitivă, care constă în încetarea 

frecventării şcolii şi părăsirea sistemul instructiv-educativ. Această conduită este precedată de cea 
de absenteism. 

 
Datorită faptului că o dată pierdută legatura cu şcoala elevului îi este din ce în ce mai greu să 

revină la îndatoririle avute înainte, prevenţia abandonului şcolar trebuie să funcţioneze de la primele 
semne. Astfel trebuie să se ia măsuri de la primele absenţe repetate  – discuţii în particular cu elevul 
şi apoi cu parinţii acestuia, în încercarea de a-l readuce pe calea frecventării cursurilor. Această 
“consiliere” se poate efectua şi în ora de dirigenţie sau în alte momente care ar permite dialogul 
liber, neîngrădit profesor – elev.  

 
Familia are şi ea o covârşitoare importanţă în luarea acestei decizii. Ea trebuie să-l sprijine 

permanent pe cel care are tendinţa de abandon, să-l înţeleagă şi, cel mai important, să nu ia măsuri 
drastice, severe, împotriva acestuia. În anumite cazuri, chiar şi familia poate fi consiliată pentru 
formarea unei atitudini potrivite, pozitive, care să se aplice cu succes în astfel de situaţii. Vizita 
dirigintelui/consilierului şcolar acasă la elev, poate crea premisele unui dialog mai liber, unei relaţii 
mai apropiate, bazate pe sinceritate şi încredere reciprocă. Sporirea numărului de activităţi comune 
şcoală – familie, realizarea unor proiecte împreună, sunt foarte importante pentru ca elevul să 
înţeleagă că ambele instituţii – atât şcoala, cât şi familia – actionează doar în interesul său. Multe 
studii au ajuns la concluzia că diminuarea abandonului şcolar se poate face prin îmbunătăţirea 
parteneriatului şcoală – familie. În unele şcoli se recurge chiar la asigurarea mijlocului de transport 
necesar elevului pentru a ajunge la şcoală. 

 
Prevenţia devianţei în mediul şcolar, determinată de: insuficienta pregătire anterioară a elevului 

în procesul instructiv-educativ, de defecte in organizarea regimului de zi, de conflicte relaţionale, de 
reacţii afective, este perfect posibilă cu ajutorul unui consilier şcolar bine pregătit. 

 
  Cauzele   abandonului scolar  
 
1. 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) 

 
2. Care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, 

neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate 
 
3. Care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 

supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) 
evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, politici 
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale (în şcolile de ,elită’’) 
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4. Foarte importantă este şi variabila vârstă: 
 la elevii mici - fuga de la şcoală poate fi o manifestare a ,,fobiei şcolare’’; cauze: dependenţă 

crescută de părinţi, părinţi care valorizează excesiv educaţia şcolară; stiluri parentale 
supraprotectoare, autoritare sau indiferente; strategie defensivă faţă de colegii violenţi, eşecul 
şcolar, situaţii umilitoare 

 la elevii mari - fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (proces de deliberare, luare a 
deciziei); cauzele pot fi: frica de evaluare, de eşec, fobia/ anxietatea socială (frecventă în perioada 
adolescenţei, manifestată prin anxietate faţă de situaţia de a fi observat de colegi, teama de a vorbi 
în public, teama de a interacţiona cu persoane de sex opus, teama de critică, stimă de sine scăzută); 
teama de pedeapsă, teama de pierdere a statutului în grup 
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                           
Cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. înv. primar: HORVÁTH JUDIT                                                     
ȘCOALA PRIMARĂ TINOASA, județul: Covasna 

 

”Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte.” Confucius 
 
Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru viitorul societăţii. Ea are 

în acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Ca orice instituţie şi 
şcoala prezintă o serie de dificultăţi, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. Abandonul şcolar 
are consecinţe negative atât asupra tânărului care abandonează cât şi asupra societăţii. Educaţia 
reprezintă, pentru orice societate, un domeniu cheie pentru dezvoltarea durabilă şi competitivă a 
acesteia. Investiţiile în capitalul uman, într-un sistem educativ performant, echitabil sunt vitale 
pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Din această perspectivă, prioritatea acordată 
formării iniţiale şi continue a resursei umane este esenţială pentru finalizarea unei forme de 
învăţământ şi pentru inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii. În acest context, fenomenul de abandon 
şcolar ce tinde să se extindă în anumite medii şi comunităţi umane reprezintă un risc major pentru 
dezvoltarea societăţii în ansamblu. 

De ce abandonează elevii şcoala? Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o 
multitudine de cauze şi având nevoie, în consecinţă de răspunsuri diversificate. 

Cauzele abandonului şcolar pot fi evaluate din câteva perspective:  
Cauze sociale care ţin de familie:  
situaţia economică pauperă a multor familii, modelul educaţional oferit de părinţi (stil parental 

indiferent, neglijent),dezorganizarea familiei care atrage după sine dificultăţi materiale,  implicarea 
în activităţi ilegale, lipsa unui loc de muncă, încrederea scăzută în educaţie, migraţia (problemele 
întâmpinate de copiii care părăsesc sistemul de învăţământ românesc şi apoi se întorc), diferenţele 
etnice. 

Cauze care apar în anumite comunităţi (de exemplu, comunitatea romă, mediul rural): 

căsătoria timpurie, apariţia unui copil, lipsa de securitate în anumite zone.  

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, 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). 

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

supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuoasă elev – profesor (ironizarea, umilirea 
elevului), evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, 
violenţa, neimplicarea, repetenţia frecventă, integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi. 

Abandonul şcolar este o problemă socială care se află sub incidenţa unor factori de natură: 
individuală, familială şi socială, de aceea pentru reducerea ratei abandonului şcolar cadrele 
didactice trebuie să lucreze atât cu elevul, cât şi cu familia acestuia. Specialiştii în domeniu sunt de 
părere că precursorii abandonului şcolar sunt absenteismul şi repetenţia; de aceea, elevii care se 
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află într-una din cele două situaţii ar trebui luaţi într-o evidenţă specială şi observaţi mai 
îndeaproape. Trebuie deci pornită o campanie de informare şi responsabilizare a părinţilor copiilor 
privind riscul la care se supun în cazul în care copilul nu frecventează şcoala. Cadrele didactice au 
un rol important în motivarea elevilor pentru a-şi finaliza studiile obligatorii şi pentru a face şcoala 
mai atractivă 

Pentru acest lucru învăţământul va trebui simplificat la maximum şi legat de viaţa socială în 
care intră tinerii, după terminarea studiilor, eliminând tot ce este inutil pentru dezvoltarea lor 
viitoare. 

În acest sens este necesar elaborarea unor metode inovative de predare şi învăţare, a unor 
strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a elevilor aflaţi în situaţia de a  abandona şcoala. 
Variaţiile mari de ritm intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la efortul de durată, de abilităţi 
comunicaţionale şi nevoi cognitive, existente în general între elevi, impun acţiuni de organizare 
diferenţiată a procesului de predare-învăţare, pe grupe de elevi, în care să primeze însă sarcinile 
individuale de învăţare.  

Un alt aspect important al activităţii de înlăturare a abandonului şcolar îl reprezintă crearea 
unor situaţii speciale de succes pentru elevii cu dificultăţi şcolare, deoarece succesele şi 
recompensele dezvoltă iniţiativele elevului şi sporesc încrederea acestuia în propriile posibilităţi.  

În concluzie, putem afirma că pentru reducerea abandonului şcolar e necesară o colaborare 
strânsă între familia elevului şi şcoală. Părinţii şi cadrele didactice au impactul cel mai mare asupra 
copiilor. Tocmai de aceea şi implicarea lor în reducerea absenteismului şi părăsirii timpurii a 
sistemului de educaţie ar trebui să fie mai mare.  Învățătorii (profesorii) trebuie să fie capabili să 
identifice manifestarea factorilor de risc care conduc către abandonul şcolar şi să asigure iniţiative 
necesare pentru a oferi răspunsuri eficiente. Este indicat să desfăşoare activităţi şcolare atrăgătoare 
împreună cu elevii pentru a face timpul petrecut la şcoală plăcut şi pentru a creşte atractivitatea 
şcolii. 
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ABANDONUL SCOLAR                                                                
Cauze si modalitati de prevenire 

 

HUSLEAG MARINELA LOREDANA 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 
anumit nivel de învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii 
a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 
 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie  

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar.  

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 
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Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 Formarea continuă a personalului didactic pentru promovarea practicilor educaționale 
specifice prevenirii abandonului școlar 

 Formarea părinților pentru conștientizarea rolului de beneficiari indirecți ai educației 

 Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Iata ce solutii trebuie sa fie aplicate pentru a remedia situatia! 

Intelegerea cauzelor principale 

Pentru a combate fenomenul este necesara, in primul rand, intelegerea cauzelor. Pe langa cele 
de ordin social (situatia economica, modelul oferit de parinti si dezorganizarea familiei, lipsa unui 
loc de munca) si de ordin psihologic (motivatia scazuta, lipsa de interes, anxietatea, pasivitatea), 
cauzele psihopedagogice joaca un rol extrem de important.  

Implementarea unei metodologii centrate pe elev 

Date fiind cauzele prezentate mai sus, este necesara aplicarea unei metodologii diferite fata de 
cea clasica, folosita in majoritatea scolilor. Cadrele didactice trebuie sa se concentreze mai putin pe 
predarea propriu-zisa si mai mult pe stimularea initiativei si participarii elevilor. 

Apelarea la stiluri diferite de invatare 

Incurajarea elevilor de a pune teoria in practica 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. 
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Prevenirea abandonului școlar 
 
 

Prof. Iacob Mihaela 
Școala Gimnazială Răchiteni 

 
 
Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o 

continuă schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de 
reper. Omul își dorește să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate, fără prea mult efort. Tot 
mai des ne confruntăm cu această problemă a abandonului școlar deoarece, din păcate, unii copii 
sunt nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt fiind 
nevoit să plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care cresc 
alături de bunici, frați mai mari sau alte rude.  

În acest context social, școala are un rol fundamental în viața copilului pe care își pun amprenta: 
frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții, problemele familiale etc. Copiii trebuie să simtă că 
există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați. De 
asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de potențialul și 
talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține.  

Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite în 
cadrul școlii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl copieze. 
Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare 
calitățile. 

Atunci când discutăm despre o problemă atât de actuală și de  delicată precum prevenirea 
abandonului școlar, trebuie să avem în vedere o analiză SWOT pe care o putem realiza în vederea 
depistării unor metode eficiente de prevenire a abandonului. 

Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm punctele tari ale acestor copii cu risc de abandon 
școlar, o să depistăm că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi valorificat la maxim cu condiția să 
vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele negative. 

Acești copii ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii, de exemplu sau pot avea 
anumite abilități tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot fi atenți 
la detalii sau pot fi foarte buni la sport, dans sau muzică. 

În primul rând, datoria noastră de dascăli este aceea de a descoperi preferințele, gusturile și 
dorințele lor, pentru ca mai apoi, să îi sfătuim și să îi ajutăm în dezvoltarea abilităților cu care 
Dumnezeu i-a înzestrat pentru ca, în timp, aceste abilități să se transforme în aptitudini și 
competențe.  

În demersul nostru o să sesizăm probabil și puncte slabe cum ar fi:  
 climatul familial defavorabil care poate îi împiedică de multe ori să învețe sau să își 

îndeplinească cu succes sarcinile școlare; 
 situația financiară dificilă; 
 familii dezbinate; 
 familii care aparțin etniei rrome și care, după o anumită vârstă, nu le mai permit copiilor să 

vină la școală pentru că îi căsătoresc foarte devreme. 
 repetenția, care pentru unii înseamnă retragerea din viața școlară. 
După această analiză a punctelor tari și a celor slabe, se impune depistarea unor oportunități 

oferite de educație, care ar avantaja subiecții în mare măsură. Rolul educației este acela de a oferi 
societății oameni cu caractere frumoase și cu personalități bine conturate. Drept urmare, cadrul 
didactic are datoria morală de a cunoaște copiii, de a-i ajuta să se cunoască și să se autoevalueze, de 
a-i sprijini să devină ceea ce își doresc, conștienți fiind de ceea ce sunt în stare. Acești copii cu risc 
de abandon școlar pot fi implicați în diverse proiecte școlare, în activități extracurriculare organizate 
cu diferite ocazii. Le putem trasa sarcini pe care știm că ei le pot îndeplini datorită calităților lor și 
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le oferim încrederea de care au nevoie. Astfel, încurajați fiind, vor putea să izbândească, uneori 
chiar să ne impresioneze și la final vor beneficia de laudele și recompensele noastre. În acest mod, 
puțin câte puțin, vor ajunge să aibă încredere în ei și să descopere calea spre o viață mai bună. 

O altă categorie cu risc de abandon școlar este aceea a copiilor care provin din familii cu o 
situație financiară precară, care nu le permite deplasarea la școală cu mijloace de transport în comun 
sau procurarea celor necesare cursurilor. În asemenea cazuri, se pot găsi soluții de genul 
campaniilor sociale sau a activităților de voluntariat în care chiar subiecții în cauză pot fi implicați 
și la final ajutați. Bursele sociale și rechizitele oferite la început de an școlar sunt și acestea 
binevenite. 

Amenințările cu care ne-am putea confrunta în aceste cazuri și care ne-ar putea împiedica în a 
duce la bun sfărșit acțiunea noastră de prevenire a abandonului ar fi: 

 intrarea într-un anturaj defavorabil dezvoltării frumoase prin intermediul educației. 
Pătrunderea în acest anturaj îi poate expune la consumul de droguri, stupefiante, alcool, tutun. Dar 
și în acest caz putem încerca, sprijiniți de poliție, pshiholog, diverse asociații, să prevenim 
abandonul școlar. 

 marginalizare, atitudine de respingere manifestată de colegi;  
 încăpățânarea familiilor de a întrerupe procesul de educație al copilului din diverse motive; 
 o maladie care împiedică subiectul să își desfășoare activitatea în cadrul școlii. 
Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu numeroase 

obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru a le oferi 
șansa de a clădi un viitor mai bun. 
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Schimbarea începe cu mine 

 
 

Prof. Iacob Sorina Daniela 
Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, Câmpia Turzii 

 
 
Activităţile extracurriculare le permit elevilor să-şi întărească încrederea în ei înşişi dându-le 

oportunitatea de a se exprima în altă manieră, de a-şi depăşi limitele, de a găsi motivaţia pentru 
studiu şi au ca scop diminuarea ratei absenteismului şi abandonului şcolar. 

Pe parcursul anul şcolar am implicat elevii în numeroase activităţi extracurriculare. Programul 
activităţilor extracurriculare au  vizat acţiuni care să îi ajute pe elevi să se integreze cu success pe 
piata muncii, să-şi dezvolte spiritul de observaţie, creativitatea şi nu în ultimul rând să determine o  
reducere a numărului de absenţe nemotivate. 

Pentru exemplificare am ales proiectul Young Digital Leaders.   
Young Digital Leaders este un program european, dezvoltat de către Institutul pentru Dialog 

Strategic, susținut de GEYC România, care are ca scop sprijinirea tinerilor prin intermediul 
cetățeniei digitale, al gândirii critice și al aptitudinilor de alfabetizare media dincolo de clasă, astfel 
încât aceștia să poată deveni lideri digitali responsabili.  

În urma participarii la cursul de formare Young Digital Leaders am aplicat programul la clasa  
a IX-a. Am avut la dispozitie materiale educaționale utile pe platforma digitală: curriculum, 

proiecte didatice,  prezentare ppt. 
Activităţile au fost structurat sub forma a 5 sesiuni de lucru- Consumatori critici știrile false, 

Cetățeni flexibili, Comunicatori Eficienți, Experți în drepturi, Lideri digitali. 
  
Am desfăşurat activităţi interactive, participative, unde elevii au avut ocazia să se familiarizeze 

cu teme de interes precum: 
 
 

 identificarea știrilor false din mediul online,  
 înțelegerea conceptelor de ”camere cu ecou”, „bule 

de filtru”, discurs instigator la ură,  
 explorarea modalităților prin care ei pot răspunde 

conținutului nepotrivit din mediul online, 
 identificarea modalităților prin care se pot implica 

în campanii și initiative online pentru a deveni cetățeni 
digitali mai responsabili 

 

La sfârşitul activităţilor elevii s-au gândit la iniţierea 
unei campanii on line având ca scop  prevenirea violenței 
verbale și a discursului instigator la ură, titlul campaniei 
fiind Schimbarea începe cu mine.  

 

Consider că aceste cunoştinţe sunt necesare pentru a 
face față provocărilor și cerințelor erei digitale. Elevii au 
conştientizat că depinde de propria persoană modul în care 
privesc lucrurile și alegerea de a le schimba și de a lua 
atitudine. 

949



 
 
Prin desfăţurarea unor astfel de activităţi  putem  genera  schimbări pozitive de comportament -

creşterea interesului, motivaţiei, încrederii în educaţia şcolară. Activităţile extracurriculare au un rol 
foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând integrarea eficientă şi rapidă a 
elevilor în colectivitate şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar. 

 
Bibliografie:  
 
 Young Digital Leaders Romania Curriculum 2019 
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ABANDONUL ŞCOLAR- CAUZELE ŞI EFECTELE ACESTUIA 

 

 

Prof. Iagăr Claudia                                                                    
Colegiul Naţional „Samuil Vulcan”, Beiuş 

 

 

Abandonul şcolar se referă la faptul de a ieşi din sistemul educativ, oricare ar fi nivelul la care s-
ar fi ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete. Ca atare, el poate fi 
la fel de bine măsurat atât în şcoala elementară, cât şi în învăţământul superior şiconstituie un 
indicator de randament al sistemului şcolar la toate nivelurile sale. Abandonul are o definiţie legală, 
legată de obligaţia şcolară.  

 
Fenomenul de abandon şcolar, mărimea şi efectele sale sunt recunoscute, tratate corespunzător, 

dar în lipsa unei baze ştiinţifice care să ateste cauzele fenomenului, existenţa acestuia, totul 
făcându-se la nivel pragmatic.  

 
Mergându-se de la lipsa unor definiţii elaborate ştiinţific şi până la confundarea sau dezbaterea 

lui ca o parte insignifiantă a unor concepte complexe, se trage concluzia că putem vorbi de o 
minimalizare a importanţei acestui fenomen înciuda recunoaşterii complexităţii sale. Doar aşa poate 
fi explicată superficialitatea cu care estetratat conceptul din punct de vedere ştiinţific. 

 
Literatura de specialitate tratează abandonul şcolar ca un simplu efect al unor 

fenomenecomplexe, limitându-se la simpla consemnare a existenţei acestuia, fără o analiză 
profundă care să demonstreze amploarea fenomenului în sine. Studierea fenomenului de abandon 
şcolar nu este posibilă prin izolarea totală a acestuia de alte concepte, dar nici prin 
confundarea sau limitarea lui la graniţele trasate pentru alte fenomene.  

 
Nu sunt izolate cazurile în care elevul rămas repetent sau care prezintă un eşec şcolar cronicizat 

să fie considerat inadaptat şi invers, fără ca exemplele să se oprească aici. S. Cristea tratează 
insuccesul şi eşecul ca fiind un singur fenomen, preferând utilizarea termenului de „eşec”, iar 
conceptul îl defineşte în mod general ca fiind ansamblul „situaţiilor didactice/educative care 
consemneayă imposibilitatea momentană a elevului de realizare a obiectivelor pedagogice propuse 
la diferite niveluri ale procesului de învăţare” 

 
Definiţia conturată de Neamţu surprinzânde dimensiunile abandonului, pe care ea îlasociază cu 

„ încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 
înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete, sau înainteaîncheierii ciclului 
de studii început”. 

 
Pledând pentru o educaţie integrată, incluzând în rândul elevilor cu cerinţe educaţionalespeciale 

şi pe cei care prezintă un risc ridicat de a părăsi şcola, Ungureanu face distincţia dintre„copiii uitaţi” 
şi „ copiii pierduţi” 

 
 „Copiii uitaţi” sunt cei care nu au fost niciodată cuprinşi în evidenţa unei şcoli: copii din zonele 

rurale izolate, greu accesibile, copiii din mediile socio-culturale sever deteriorate, „de generaţii în 
şir care preiau condiţia părinţilor, la rândul lor needucaţi”, copiii rromi, cei mai mlţi neînregistraţi 
de la naştere, deci inxistenţi pentru societate. 
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„Copiii pierduţi” sunt cei care su intrat iniţial în sistemul oficial al educaţiei, dar care s-
au pierdut pe drum, pe itinerariul educativ, „copiii străzii” din marile oraşe, cu tulburăricomportame
ntale, precum şi copiii care, deşi prezintă anumite deficienţe au fost consideraţi educabili în şcolile 
de masă, dar faţă de care „s-au depus armele” ulterior de educatorii înşişi.   

   
Literatura de specialitate descrie trei moduri de abordare a fenomenului de abandon şcolar care 

îi conferă acestuia un statut propriu, diferenţiindu-l de celelalte concepte.  
 
Abandonul şcolar apare ca o consecinţă a eşecului social, familial sau şcolar, în urma unei 

decizii individuale, prin constrângere exterioară sau datorită procesului de respingere  reciprocă 
dintre elev şi şcoală, având consecinţe din cele mai grave, mergând de la incapacitatea adaptării în 
societate până la angajarea în acţiuni negative îndreptate împotriva propriei persoane, a familiei şi a 
socităţii. Abandonul şcolar poate fi atât simptom cât şi cauză a inadaptării şcolare. 

 
Cauzele şi efectele abandonului şcolar 
 
Abandonul şcolar reprezintă un indicator ce semnalizează existenţa unor dificultăţi la nivelul 

sistemului şcolar şi al societăţii. Astfel, cu cât indicele de abandon este mai ridicat cu atât mai mult 
sistemul şcolar se dovedeşte ca fiind mai ineficient, iar dacă la nivel naţional numărul abandonurilor 
este mare şi în continuă creştere, aceasta reflectă sărăcia ce caracterizează societatea, precum şi 
indiferenţa faţă de problemele elevilor şi a familiilor acestora.  

 
Există tendinţa de a blama fie şcoala, fie familia, societatea de apariţia şi 

„încurajarea” permanentă a acestui fenomen. Zamfir încearcă să demonstreze că în Româna 
„efectele distrctive sociale şi umane ale tranziţiei”(Zamfir, C., 1993) apar ca surse potenţiale de 
tensiune, conflicte sociale, precum şi crize socil-morale care afectează în special populaţia şcolară, 
extrem de vulnerabilă şi puternic influenţată de climatul social.  

 
Sunt autori care găsesc vinovat sistemul educativ de apariţia acestui fenomen, arătând că 

abandonul şcolar marchează eşecul adaptării reciproce a elevului la cerinţele vieţii şcolare, dar mai 
ales a şcolii la trebuinţele individuale de învăţare ale elevului. 
 
 

Bibliografie: 
 
Dicţionar de pedagogie, Ed. Litera internaţional, Bucureşti, 2000; 
Revista de Pedagogie, Nr.11, 1991; 
Radulian V, Lichidarea şi combaterea repetenţiei, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978; 
Neamţu C., Devianţă şcolară- fenomen socio- pedagogic. Modalităţi de diminuare. Univ.A.I. 
Cuza, Iaşi 2001 
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Factori ce pot influența orientarea școlară și profesională a elevilor 

 
 

Prof. Ianoși Cristina 
Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni 

 
 
Orientarea şcolară şi profesională este o activitate sistematică, de natură educativă, desfăşurată 

în şcoală în mod periodic şi realizată, fie în cadrul orelor de Consiliere şi Orientare respectiv 
Dirigenţie, sau prin alte discipline şcolare şi activităţi extraşcolare. În alegerea şcolară şi 
profesională elevul ia în considerare o multitudine de factori posibili interni şi externi care îi pot 
afecta reuşita. El alege acele studii şi profesiuni despre care crede că îi vor asigura în cel mai mare 
grad succesul şi îi vor produce cele mai mari satisfacţii.  

Autocunoaşterea este foarte importantă în luarea unei decizii privind alegerea şi construirea 
carierei. Realizarea efectivă a autocunoaşterii presupune ca persoana în cauză să-şi pună îtrebări de 
genul: Ce ştiu şi ce pot să fac bine? (răspunsul duce la identificarea cunoştinţelor, capacităţilor, 
abilităţilor, deprinderilor ), Ce mi-ar plăcea să fac? (răspunsul duce la depistarea propriilor interese, 
dorinţe, preferinţe, aspiraţii, idealuri), Ce este important pentru mine? (depistarea sistemului de 
valori), Cum sunt? (răspunsul duce la identificarea propriilor trăsături de personalitate), Ce ar trebui 
să fac pentru a-mi satisface interesele şi dorinţele, pentru a-mi împlini scopurile, aspiraţiile şi 
idealurile privind cariera? (răspunsul duce la alegerea studiilor şi programelor de formare 
profesională care să-i asigure dobândirea competenţelor necesare reuşitei în viitoarea carieră 
profesională).  

La sfârşitul conturării unei imagini clare şi obiective despre sine, elevul trebuie să-i răspundă la 
întrebarea: Acum, că ştiu cu adevărat cine sunt, Ce este de făcut? Răspunsul îl poate afla 
parcurgând, împreună cu îndrumătorii următorii paşi: cunoaşterea lumii profesiilor şi a ocupaţiilor 
din societatea actuală şi alegerea traseului de urmat, în funcţie de dorinţe, aspiraţii şi posibilităţile 
sale reale.  

Orientarea şcolară şi profesională reprezină un sistem coerent şi dinamic de principii, acţiuni şi 
măsuri prin care un individ sau un grup sunt îndrumaţi să-şi aleagă o anumită şcoală şi o anumită 
profesie dată de o anumită şcoală, corespunzător înclinaţiilor, aptitudinilor şi aspiraţiilor proprii, în 
scopul dezvoltării personalităţii şi pentru integrarea socială utilă. Cele două componente ale 
orientării şcolare si profesionale se realizează atât una în continuarea celeilalte, cât şi în 
interacţiune. Orientarea şcolară este o etapă necesară, pregatitoare pentru preorientarea şi orientarea 
profesională, care se realizează, îndeosebi, in gimnaziu, se continuă la liceu, apoi în învăţământul 
universitar.  

Orientarea profesională are nevoie de un suport sociopsihopedagogic in îndrumarea factorilor 
educativi şi în acceptarea (opţiunea) elevilor, în concordanţă cu cunoaşterea posibilităţilor şi 
intereselor lor reale, cu locul, rolul şi cerinţele obiective ale profesiilor, precum şi cu condiţiile şi 
ofertele societăţii privind exercitarea profesiei după absolvirea unui anumit grad şi profil al 
învăţământului. La realizarea orientării şcolare si profesionale pot concura mai mulţi factori aflaţi în 
interacţiune, printre care: cercetarea, şcoala şi profesorii, familia, organizaţiile de tineret, 
beneficiarii învăţământului şi mass-media, care pot realiza importante acţiuni de consiliere adecvate 
si eficiente.  

Şcoala şi profesorii sunt printre cei mai importanţi factori de realizare a orientării şcolare şi 
profesionale, care-i dau şi un caracter pragmatic. Şcoala şi familia faciliteză dezvoltarea personală a 
elevului pentru luarea unor decizii, în concordanţă cu cerinţele personale şi realităţile sociale. 

Elevul petrece cea mai mare parte din timpul evoluţiei sale intelectuale, morale şi profesionale 
în cadrul şcolii, în interacţiune cu profesorii. Elevul trebuie tratat cu seriozitate şi respect, ascultat, 
încurajat şi stimulat să-şi asume responsabilităti. Totodată, părinţii trebuie să se asigure că vor să-l 
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sprijine pe tânăr să ia o decizie bună şi să nu-şi impună punctul de vedere sau profesia lor ca model, 
pentru a-şi realiza astfel, prin urmaş, propriile aspiraţii sau să-şi compenseze nereuşitele.          

    Familia este primul factor educativ. Influenţa familiei nu se bazează întotdeauna pe 
potenţialul real al copiilor, ci porneşte fie de la eşecurile sau neîmplinirile părinţilor în anumite 
profesii, fie de la succesul ce le-ar putea asigura o profesiune la un moment dat. Având in vedere 
influenţa socioeducaţională puternică a familiei, şcoala şi ceilalţi factori educativi trebuie să 
îndrume şi să coopereze cu multa pricepere şi măiestrie cu familia, pentru a realiza o eficientă 
orientare şcolară şi profesională a copiilor. Organizaţiile de tineret, fundaţiile, ONG-urile, datorită 
prezenţei lor în mijlocul elevilor, a contopirii intereselor lor cu cele ale elevilor, pot avea o forţă de 
influenţare pozitivă asupra acestora în orientarea lor şcolară şi profesională. Legătura organizaţiilor 
cu unităţile social-economice le poate determina pe acestea să ofere sponsorizări învăţământului 
Derularea acţiunilor în şcoală cu privire la consilierea şi orientarea profesională a elevilor fără a 
implica sau ţine cont de familie au o valoare limitată. În majoritate situaţiilor, familia este reperul 
major în conturarea opţiunii pentru o anumită carieră a copiilor. Părinţii sunt pentru copii sursa 
primară şi cea mai puternică de învăţare, de sprijin afectiv şi securitate. Părinţii sprijină proprii copii 
în alegerea liberă a viitoarei lor cariere, sau în găsirea unui loc de muncă. 

             Mass-media, prin mijloacele ce le deţine (radio, televiziune, presă etc.) şi forţa de 
pătrundere şi influenţare a mesajului audio-vizual reprezintă forţe eficiente de consiliere în 
realizarea obiectivelor orientării şcolare şi profesionale. Mass-media şi Internetul pot prezenta 
şcolile şi unităţile social-economice în toată diversitatea lor, pot prezenta expuneri ale unor 
specialişti privind locul, rolul, valoarea economico-socială a unităţilor de profil şi a profesiunilor 
specifice.  

  Dacă elevul îşi cunoaşte profilul aptitudinal şi îl va corela cu nivelul aspiraţiilor, acesta va 
alege profesiunea potrivită . Succesul profesional poate fi definit ca o adaptare performantă la 
cerinţele muncii. Elevul este propriul său manager, el trebuie să-şi evalueze resursele cu realism, să-
şi stabilească obiectivele şi să elaboreze proiecte existenţiale pe termen lung, mediu şi scurt, să se 
folosească de oportunităţi pentru a-şi atinge scopurile în viaţă. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 1. Kulcsar, Tiberiu ( 1978), Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti.  
2. Lazăr, Aura (2010), „Rolul autocunoaşterii în alegerea carierei”, Info psihoeducaţional – 
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ÎNȚELEGEREA ȘI PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

PROFESOR: IARU MIHAELA RALUCA 
G. P. N. ŞELARI 

LOC. VALEA MARE PRAVĂŢ 
 
 
Abandonul şcolar este considerat, pe bună dreptate, una dintre marile provocări ale politicii din 

domeniul educaţiei. La nivelul Uniunii Europene, fenomenul afectează peste patru milioane de 
tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, care au părăsit sistemul educaţional la nivelul primului 
ciclu al învăţământului secundar şi nu urmează nicio formă de studii sau formare (conform definiţiei 
UE). Mulţi dintre aceşti tineri fie nu îşi găsesc de lucru, fie au locuri de muncă de joasă calificare şi, 
adesea, instabile. Ei intră rapid într-o spirală descendentă, caracterizată de eşec, un nivel scăzut al 
stimei de sine, stigmatizare şi excluziune socială şi vocaţională.  

Veniturile scăzute, dependenţa de subvenţiile guvernamentale şi deteriorarea sănătăţii fizice şi 
mentale ca urmare a condiţiilor de viaţă precare, toate acestea conduc adesea la retragere socială, la 
o atitudine fatalistă faţă de viaţă şi la o implicare substanţial redusă în societate. Costurile ce decurg 
din această stare de fapt sunt dificil de cuantificat, însă ele exercită o presiune uriaşă din punct de 
vedere socio-politic. Ca atare, abandonul şcolar nu constituie doar una dintre cele mai mari 
provocări ale politicii din domeniul educaţiei, ci şi un subiect politico-economic exploziv.  

Multă vreme, problema abandonului şcolar a fost tratată eminamente în termeni psihologici, 
fiind atribuită deficienţelor individuale. Acum, această perspectivă este considerată perimată pentru 
că ignoră potenţialele deficienţe în asigurarea unor condiţii de bază (cum ar fi lipsa de sprijin în 
etapele timpurii) şi responsabilitatea instituţională a şcolii. Între timp, cercetătorii au ajuns la un 
consens, şi anume că abandonul şcolar este un fenomen mult mai complex, iar fiecare caz are un 
istoric aparte, a cărui rădăcini se regăsesc de cele mai multe ori în perioada grădiniţei. 

De obicei, pentru a ajunge într-o situaţie de abandon şcolar, un tânăr parcurgea (şi încă 
parcurge, conform datele furnizate de profesori) următoarea traiectorie: elevul provine dintr-un 
mediu socio-economic defavorizat, cu un nivel redus de educaţie, care nu îi poate oferi un sprijin 
adecvat.  

Eşecul şcolar în stadii incipiente duce la o atitudine ostilă faţă de şcoală, fapt ce dă naştere unui 
absenteism cronic. Printre factorii agravanţi se numără şi o situaţie extraşcolară din care lipsesc 
mijloacele de control şi în care anturajul joacă un rol important. După o fază de absenteism 
nemotivat, consemnat şi în documentele şcolare, elevul abandonează şcoala. Această descriere, care 
se axa cu precădere pe individ, evidenţiază pregnant neajunsurile de la capitolul „profesionalizării” 
profesorilor. În mod concret, ea ascunde eşecurile structurale şi absolvă, în mare parte, şcoala (ca 
instituţie) de orice responsabilitate. Însă abandonul şcolar este, conform opiniei unanime actuale a 
cercetătorilor, un fenomen înrădăcinat şi mult mai complex, cu cauze multiple. 

Studiile pe termen lung arată că procesele prin care un copil începe să se distanţeze de 
instituţiile de învăţământ apar adesea în grădiniţă, când copiii se confruntă cu respingerea socială ca 
urmare a comportamentului lor, considerat „inadecvat” sau deranjant. În plus, elevii care 
abandonează şcoala au adesea probleme cu anumiţi profesori sau nu beneficiază de înţelegere a 
condiţiilor personale.  

Studiile noastre au evidenţiat un număr de comportamente diferite în rândul elevilor care 
abandonează şcoala (conştient de poziţia socială, neadaptat, dezorientat, ambiţios, resemnare, 
constrângere) şi o multitudine de cauze, în mare parte combinate. Şi totuşi, elevii care abandonează 
şcoala au unele lucruri în comune: sentimentul de stigmatizare, relaţiile negative (cu cel puţin un 
profesor) şi perceperea carnetului de note ca o manifestare de violenţă simbolică. Eforturile de a 
stabili relaţii bune şi interacţiuni pozitive pot avea, în acest caz, un rol de tampon, contribuind la 
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reducerea fricii de eşec, stresului şi gândurilor de evadare, mai ales în cazurile în care elevul a 
obţinut rezultate slabe. 

Studiile efectuate în cazul programelor de prevenţie şi intervenţie care s-au bucurat de succes 
subliniază importanţa profesionalizării (profesorilor şi directorilor) şi, mai presus de toate, a 
înfiinţării „comunităţilor profesioniste”.  

Aceste echipe interdisciplinare şi inter-instituţionale abordează provocările pedagogice pe 
perioade mari de timp şi încearcă să propună soluţii la problemele cu care se confruntă în şcolile din 
comunitate. Noţiunea de „profesionalizare” este adesea asociată exclusiv cu ideea de cunoştinţe 
didactice şi de specialitate. Cu toate acestea, studiile arată că abilităţile sociale, combinate cu 
eforturile de a construi relaţii pozitive cu elevii, joacă un rol esenţial în procesul educativ. În acest 
context, este important să existe un climat şcolar pozitiv, precum şi un mediu protejat (de la 
parcurgerea în siguranţă a drumului de acasă la şcoală la evitarea violenţei fizice şi a hărţuirii). 
Alienarea şi lipsa de identificare pot apărea foarte uşor, mai ales în şcolile mari (unde anonimatul 
este o problemă).  

Relaţiile şi orele trebuie concepute astfel încât să reducă teama de eşec şi să elimine fanteziile 
escapiste. Educaţia profită foarte rar de abilităţile pe care elevii le-au dobândit în viaţa cotidiană, 
ceea ce are ca rezultat strategii de predare orientate pe deficienţe, în detrimentul resurselor. 
Conform unei concepţii greşite, dar larg răspândite, o astfel de abordare ar duce la micşorarea 
standardului şcolar al elevilor. Şi totuşi, studiile arată că situaţia stă tocmai invers: standardele 
înalte, combinate cu un sprijin intens, cresc performanţele şcolare şi nivelul de reuşită la examene. 

În acelaşi timp, măsurile de prevenţie şi intervenţie ar trebui să abordeze întotdeauna întregul 
ansamblu al activităţilor desfăşurate în şcoală. Aici putem opera o distincţie între trei sfere: 
intraşcolară, extraşcolară şi sistemică. Cele mai bune rezultate se obţin cu programele care vizează 
toate cele trei sfere. Un bun exemplu, în acest sens, ar fi un program care combină noi tipuri de 
predare şi tutoriat (intraşcolar), activităţi şi parteneriate extraşcolare (programe de muncă, activităţi 
recreative, mentorat etc.) şi schimbări ale sistemului (programe şcolare noi, cooperare între şcoli 
etc.). Programele de prevenţie moderne, bazate pe dovezi, se axează pe oportunităţile din cadrul 
instituţional al şcolii. 

Având în vedere că procesul de distanţare de şcoală se produce de-a lungul unei perioade mai 
lungi, măsurile se dovedesc cu atât mai eficiente cu cât sunt implementate mai devreme în sistemul 
de învăţământ (prin programe înalt calitative de educaţie şi îngrijire a preşcolarilor). Aceste măsuri 
îi scutesc pe mulţi tineri de stigmatul de a fi catalogat drept perdant sau de a fi ostracizat de la o 
vârstă fragedă. 
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Abandonul școlar – cauze și modalități de prevenire 

 
 

Autor: Ienciu Coca-Dely,  
G. P. P. nr. 35, Oradea 

 
 
Știm cu toții cât de importantă este educația la nivelul oricărei țări, în special în acele țări care 

se află în curs de dezvoltare sau în care se produc dese și nenumărate schimbări. Bazele unei 
educaţii  reale se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală prin 
intermediul cadrelor didactice, dar, ceea ce este foarte important, ea se realizează prin puterea 
exemplului. De cele mai multe ori lucrurile își urmează cursul și evoluția lor firească, dar, din 
nefericire, apar și probleme cu care cei trei actori ai marelui rol al vieții, părinte – copil - cadru 
didactic,  se confruntă. Ca rezultat al acestor probleme, își face aparișia abandonul școlar. 

Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii actului de studii început. De regulă elevii care abandonează şcoala 
sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care 
au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.   

Din nefericire abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană, deoarece în ziua de azi școala nu este prioritară în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine. Atât copiii, cât si unii părinți, nu mai consideră școala un element important în și 
pentru viitor. 

Chiar dacă uneori succesul social nu este dependent de succesul academic, școala nu trebuie 
abandonată. Sunt și exemple celebre, precum Bill Gates, fondatorul Micosoft, sau Mark 
Zuckerberg, proprietarul Facebook, care au abandonat facultatea și care se numără acum printre cei 
mai bogați oameni ai lumii, dar acestea sunt excepții. Contraponderea la acest argument este că 
peste 90% dintre oamenii de succes din lume nu au abandonat școala sau facultatea.  

Din punct de vedere psihologic, motivele principale ale unui tânăr care abandonează școala sau 
facultatea sunt ereditare, sociale și educaționale.  Sărăcia este principalul motiv, urmat de lipsa de 
cunoaștere cu privire la beneficiile educației și neimplicarea părinților sau tutorilor. 

Prevenția abandonului școlar, a absenteismului școlar sau a lipsei totale de școlarizare se face 
prin efort comun al instituțiilor statului, personalului didactic, părinților, psihologilor de școală 
și/sau asistenților sociali. De aceea, este lăudabil când instituțiile statului se implică, punându-le la 
dispoziție transport gratuit copiilor către și dinspre școală, rechizite școlare sau alte lucruri care le 
facilitează prezența la școală. 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii și, în funcție de caz, implementarea unui program anume conceput, poate constitui un mijloc 
de prevenire a abandonului şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul de învăţămînt; 
        implicarea familiei în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon școlar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului școlar: 

        psiho-pedagogice și psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice și psiho-sociale; 
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        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

        juridico-sociale – aceste măsuri permit creșterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor și prin propaganda juridică, în general. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, gradul lor de adaptare și 
percepere este diferit, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă sau școală fiecare 
poate avea un loc, un rol şi o valoare, acest lucru determinându-i să îndrăgească mediul școlar.  
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 
indiferent de nevoile lui sociale.  

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie, fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Educaţia este, pentru toţi, o nevoie a epocii în care trăim și depinde de fiecare profesor, 
educator în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care 
fiecare să înveţe şi să se dezvolte, iar familia are un rol important și uneori chiar hotărâtor. 
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CE ESTE ABANDONUL ȘCOLAR?                                                      
CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 

Prof. înv. primar Ignat Diana Andreea 
Școala Gimnazială Nr. 1 Luduș, jud. Mureș 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți.  

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. 
 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 
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Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 Educația pentru toți este o nevoie a epocii noastre. Depinde de cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea și implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să învețe și să se 
dezvolte și să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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COMBATEREA ABSENTEISMULUI 

ȘI A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar Ilaș Mariana-Irina 
Șc. Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Comănești, Bacău 

 
 
Schimbările din societate şi din familie (problemele economice, problemele de relaţionare între 

părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional 
redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) determină mai multe 
probleme emoţionale la copii decât în anii anteriori.  

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 
dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare 
şi notare, frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, 
uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, 
absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită 
care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.  

Din păcate, absenteismul este în creştere, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui 
la cronicizarea fenomenului. 

 
ABSENTEISMUL 
 
1. DEFINIRE,  CARACTERIZARE,  FORME,  SEMNIFICAŢII 

 problemă socială; conduită evazionistă, cronică, care reflectă atitudinea structurată a 
lipsei de interes, motivaţie, încredre în educaţia şcolară 

 fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist; 
evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă) 

 formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor probleme) 
 reducere a ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile 

grupului (de elevi) 
 forme:  
 absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la 

câteva discipline)  
 absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează 

abandonul şcolar) 
 căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra-  sau interpersonală) 
 dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi) 
 dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’) 
 atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem 
 semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală: funcţia de separare / individualizare 

(mai ales la adolescenţi) 

2. CAUZE 

1. 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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2. care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate 

3. care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 
supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) 
evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, politici 
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale (în şcolile de ,elită’’) 

 foarte importantă este şi variabila vârstă:  
 la elevii de liceu - fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (proces de deliberare, luare a 

deciziei); cauzele pot fi: frica de evaluare, de eşec, fobia / anxietatea socială (frecventă în 
perioada adolescenţei, manifestată prin anxietate faţă de situaţia de a fi observat de colegi, 
teama de a vorbi în public, teama de a interacţiona cu persoane de sex opus, teama de critică, 
stimă de sine scăzută); teama de pedeapsă, teama de pierdere a statutului în grup 

 riscurile fugii de la şcoală: depresia, consum de toxice legale şi ilegale, acte delictuale, 
abandon şcolar. 
 
  SUGESTII  DE  INTERVENŢIE  ÎN  CAZUL  ABSENTEISMULUI 

1. Monitorizarea, de către educatoare/învățător/diriginte, săptămânală a absenţelor elevilor  
şi prezentarea lunară a situaţiei absenţelor către familie. 

2. Aplicarea chestionarului privind absenteismul . 
3. Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au 

contribuit la situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate). 
4. Identificarea de către cadrul didactic a unor măsuri amelioratorii. 
5. Discutarea, în particular, a incidentului / situatiei cu elevul – căutarea împreună a unor 

soluţii pentru evitarea repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală / a 
familiei (în funcţie de cauză). 

6. Cooperarea cadrului didactic cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la 
şcoală, legătura permanentă cu învățătorul.dirigintele. (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei 
întreţin mecanismele de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul 
tinde să fie văzut de elev ca unică soluţie pentru ,,rezolvarea’’ problemei) 

7. Dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, învățătorul poate 
media rezolvarea situaţiei conflictuale profesor-elev 

8. Colaborarea cu organele locale abilitate 
9. Implicarea activa  a părintilor 
10. Comunicarea părintilor cuînvățătorii /dirigintii si cu reprezentantii autoritatilor locale. 

 
Acţiuni concrete asupra elevului: 
- cunoaşterea elevului prin adunarea datelor care conturează profilul personalităţii sale; 
- prezentarea lui colectivului clasei; 
- construirea unei imagini de sine pozitivă; 
- antrenarea în activităţi de echipă; 
- momente de activitate didactică în care este solicitat individual, dar şi momente în care este 

inclus în grup (i se cere părerea); 
- construirea unei relaţii afective cu colegii,dirigintele şi profesorii clasei. 
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ABANDONUL ŞCOLAR – 

cauze şi soluţii în reducerea dimensiunii lui în şcoala noastră 
 

Prof. Înv. Primar Iliescu Aurora                                                          
Liceul Preda Buzescu - Berbești 

 
Abandonul şcolar este ultima fază a insuccesului şcolar, acestui termen nefiindu-i necesară o 

definiţie complexă. Insuccesul şcolar se defineşte prin rămânerea în urmă la învăţătură a unor elevi, 
care nu reuşesc să obţină un randament şcolar la nivelul cerinţelor programelor şi care nu vor reuşi 
să se adapteze la mediul socio-profesional, la nivelul cerinţelor acestuia. 

 
Cauzele generale ale abandonului şcolar sunt de trei tipuri: 
 
1. cauze psihoindividuale (anatomo-fiziologice şi psihice) – rar întâlnite în şcoala noastră; 
2. cauze pedagogice (relaţia profesor – elev, relaţiile dintre elevi, ritmul muncii şcolare, 

atitudinea elevilor faţă de învăţătură şi muncă, lipsa de motivaţie a învăţăturii, orientarea şcolară şi 
profesională defectuoasă, atmosfera nefavorabilă din şcoală şi societate faţă de învăţătură şi faţă de 
muncă etc.); 

3. cauze socio-familiale (climatul cultural-educativ, familii dezorganizate, dezinteresul 
părinţilor, conflicte familiale, atitudinea familiei faţă de şcoală, comportamentul prea liberal al 
părinţilor, cerinţe ce depăşesc posibilităţile elevului). 
 

Referindu-ne   la   cauzele   pedagogice,   în   situaţia   şcolii   noastre,   le   putem elimina pe 
cele care se referă la competenţa cadrelor didactice şi la atmosfera din şcoală, care este favorabilă 
procesului de învăţământ şi dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, în concordanţă cu 
nevoile şi cu posibilităţile fiecăruia. Personal, consider că vina aparţine în exclusivitate contextului 
social în care ne aflăm. Atitudinea negativă a unor elevi faţă de învăţătură şi muncă este urmare a 
lipsei motivaţiei, aceasta fiind cauzată de problemele familiei care nu întrezăresc o rezolvare (lipsa 
unui loc de muncă, implicit a banilor, conflictele generate de aceasta, atitudinea familiei faţă de 
şcoală etc.). 

Motivaţia învăţării lipseşte şi în cazul elevilor cu părinţi care au absolvit cel puţin liceul, dar nu 
reuşesc să se angajeze. Pentru aceste familii supravieţuirea este posibilă numai prin activităţi ce 
presupun muncă fizică grea, efectuată de către toţi membrii familiei. Alocaţia oferită de stat, 
condiţionată de frecventarea şcolii, este o glumă proastă, având în vedere că pot câştiga mai mulţi 
bani dacă trimit copilul la muncă. 

Un alt caz, probabil frecvent şi în şcoala noastră, este acela în care veniturile familiei sunt 
substanţiale, dar nu sunt provenite din muncă cinstită (furturi, înşelăciuni etc.). Şi aici găsesc o vină 
sistemului nostru, care nu reuşeşte să impună respectarea valorilor morale. 

Pentru a oferi soluţii în ceea ce priveşte abandonul şcolar, trebuie să-l recunoaştem  din timp şi 
să încercăm să-l combatem.  

În prima fază elevul apare nemulţumit de şcoală, pentru că apar primele goluri în cunoştinţe şi 
complexul de inferioritate faţă de colegi. A doua fază se caracterizează prin apariţia unor lipsuri 
grave în cunoştinţe şi incapacitatea de a rezolva independent sarcinile şcolare. Faza a treia este 
caracterizată de corigenţe, iar profesorii încearcă unele măsuri, uneori fără să cunoască adevăratele 
cauze. Elevul manifestă rezistenţă sau revoltă, face dezordine în clasă ori devine închis şi neliniştit. 
Ultima fază este aceea în care rămâne repetent, unii fiind greu de recuperat, deoarece fug de la 
şcoală, vagabondează, apoi abandonează şcoala. 
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Soluţii nu se pot oferi, dată fiind complexitatea cauzelor ce determină abandonul şcolar, dar se 
pot încerca anumite metode: convorbiri individuale şi colective, întâlniri ale diriginţilor şi ale 
profesorilor cu părinţii (vizita la domiciliu nu mai este de ceva vreme ,,recomandată”…), discuţii 
ale elevilor cu cel vizat, şedinţe cu psihologul sau consilierul şcolar (desigur, dacă reuşim să găsim 
unul sau dacă reuşim să convingem copilul să stea de vorbă cu el!). 

 
În ceea ce priveşte reducerea abandonului în şcoala noastră, optimismul nu este cea mai bună 

atitudine şi nici îngrijorarea. Să nu uităm că suntem cadre didactice, avem o anumită demnitate, iar 
rolul nostru de a forma oameni nu este acceptat de toţi semenii noştri; uneori, nu ne putem lupta cu 
morile de vânt, precum Don Quijote. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL ,,COPILĂRIA, O LUME MAGICĂ’’ 

 

Iliescu Cameluţa Ana                                                                  
Gradinita cu Program Prelungit ,,Cei şapte pitici’’,  BUZĂU 

 
Motto: „Părinţii buni le dau copiilor rădăcini şi aripi: rădăcini pentru a nu-şi uita originile şi aripi 
pentru a zbura şi a se folosi de ceea ce i-au învăţat.”  (Jonas Salk ) 

SCOP: Formarea deprinderii și practicii specifice gestionării timpului liber cu activități 
recreative, productive care să aducă bucurii și împliniri personale. 

OBIECTIVE: 

a) Privind preşcolarii: 

 Dezvoltarea și valorificarea  a cel puțin 75% din potențialului  creativ al preșcolarilor și 
școlarilor  prin exprimarea aristico-plastică și practică a  ideilor, gândurilor, trăirilor şi cunoştinţelor 
în mod liber, cretiv şi original; 

 Atragera a cel puțin 80% dintre copii în organizarea și desfășurarea unor activități care să 
conducă la educarea trăsăturilor pozitive prin formarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi de 
ceilalţi; 

 Realizarea unui schimb real de bune practici specific gestionării timpului liber cu activități 
recreative, productive care să aducă bucurii și împliniri personale în urma derulării  activităților 
proiectului; 
 

b)Privind cadrele didactice 

 Dezvoltarea abilităţilor personale de comunicare şi relaţionare a cel puțin 70%  dintre 
cadrele didactice implicat în proiect prin derlularea activităților; 

c) Privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate 

 Conştientizarea  a cel puțin 65% dintre părinţi și alţi factori educaţionali din cadrul 
comunităţii cu privire la rolul lor în formarea şi dezvoltarea propriilor copii în urma derulării 
proiectului; 

 Identificarea metodelor,activităților de gestionare a timpului liber care să aducă bucurii și 
impliniri personale prin derularea activităților. 

 

Descrierea activităţilor 

 ,,Eu și familia mea’’-Realizarea unui album de familie (desene, picturi, fotografii) 

 “O zi din viaţa mea”- Imagini surprinse în timpul unei zile,imaginile să reflecte activitatea 
din grădinița, cât şi cea din familie  

 “Copiii de ieri, copiii de azi...”-Prezentarea în format PPT a activităţilor desfăşurate în 
colaborare cu părinţii-Schimb de experienţă între generaţii, învăţăminte şi poveţe. 

 ,,Prietenia înflorește în suflet de copil’’- imagini surprinse în timpul legarii de prietenii între 
copii 
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 ,,Mami , tati, mă auziți?’’-confecționarea de banere, afise cu mesaje ale copiilor adresate 
părinților 

 “Sunt mic, dar cu drepturi mari’’ Prezentarea activităţilor consacrate Zilei internaționale şi 
naţionale a  apărării drepturilor copiilor-concurs    

Resurse: - umane: preșcolari,cadre didactice, părinți, reprezentanți ai instituțiilor partenere 

              - materiale: videio proiector, calculator, aparat foto, guașă, pensule, culori, lipici, coli                   
colorate,carton ondulat, foarfecă, coli xerox. 

Metode de evaluare :conversația, observația, focus-grup,ancheta prin chestionar –adresat 
părinților, portofoliul  

Evaluarea proiectului: 

a)evaluare ex ante: - definirea problemei: Lipsa cunoașterii gestionării timpului liber și 
identificare acelor activități  care să aducă bucurii, împliniri personale. 

-s-a realizat prin: fișe de lucru adresate preșcolarilor, desene, chestionare pentu părinți și cadre 
didactice, conversații, analiza lucrărilor copiilor 

b)evaluare interna(interim):-a urmărit analiza periodică a activităţilor desfăşurate în cadrul 
întâlnirilor de lucru; identificarea disfuncţionalităţilor în desfăşurarea proiectului. 

-s-a realizat prin: feed-back, discuții(cum s-au simţit când au lucrat împreună, ce dificultăţi au 
întâmpinat, blocaje și deblocaje în relația cu copilul meu) focus-grup, activități comune workshop-
uri, analiza lucrărilor copiilor, convorbiri directe cu copii, părinţi, cadre didactice; urmărirea 
respectării termenelor pentru fiecare etapă a proiectului de către unitățile partenere; 

c)evaluare ex post: chestionar, mese rotunde, portofoliul  proiectului,concurs, raportul final 

Evaluare cantitativă: 

 Numărul de grădinițe în care se  implementează proiectul 

 Numărul de părinți participanți la proiect 

 Date statistice cu privire la creșterea numărului de părinți care mențin legatura cu grădinița, 
la optimizarea relației părinte - copil, ca urmare a derulării proiectului; 

  Evaluare calitativă: 

 Modul de implicare a părinților și copiilor în proiect, satisfacerea acestora 

 Gradul de îndeplinire a obiectivelor 

 Gradul de participare a grădinițelor în proiect  

Evaluare internă a proiectului Analiza SWOT, chestionar de evaluare adresat părinților, 
exemple de bune practici, mese rotunde. 

Evaluare externă a proiectului Chestionar de evaluare a proiectului adresat partenerilor 
educaționali 

Impacul proiectului: 

 creșterea interesului părinților,copiilor pentru educația pentru timpul liber; 

 îmbunătățirea gradului de participare, implicare a părinților și a comunității locale în 
educația pentru timul liber; 
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 dezvoltarea sentimentelor de respect și apreciere a valorilor locale și individuale; 

 întelegerea  gestionării timpului liber  de către părinți cu activități care să aducă bucurii și 
împliniri personale. 
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Abandonul școlar - înțelegerea fenomenului 
 
 

Prof. Iliescu Daniela 
Liceul Preda Buzescu, Berbești, jud. Vâlcea 

 
 

 
Educaţia adevărată, reală se fundamentează în familie iar, apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen, care-l pot acuza. 

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

 
Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 

şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. În 
evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, 
sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. Ca obiective în cadrul unui 
program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

 
- identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Una dintre cele mai 
grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul şcolar. 

 
Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 

regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. De asemenea, se are în 
vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul 
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colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor comportamentale în 
relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru identificarea anturajului 
elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa negativă a acestuia. 
Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi 
învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de ucenici 
sau profesionale". De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici (unele 
clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala.  

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în 
instituţia şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De 
aceea, o campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o 
extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Elevul care 
prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze adecvat în 
contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective profesionale, 
prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, provine dintr-o 
familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu este implicat în 
nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi 
capacităţile educaţionale ale fiecărui copil . Aceasta trebuie să identifice: cum este fiecare, ce ştie 
fiecare, ce face fiecare, cum cooperează cu ceilalţi. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa 
necunoscută şi nebănuită a existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori 
nu au reuşit să răzbată prin opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă 
la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le 
crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui 
popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
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făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 
 
 
Bibliografie: 
 

"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 
 

Grădinița P. P. ,,Floarea-Soarelui” Reșița 
Prof. înv. preșc. Imbrea Nicoleta 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Educația este o ramura deosebit de importanta a societății, iar școala este principala instituție 
prin care învățăturile despre umanitate sunt transmise mai departe, generațiilor următoare. Astăzi, 
școala este considerata responsabila de toate aspectele vieții copiilor, adolescenților, tinerilor, 
incluzând înțelegerea trecutului, autodescoperirea caracterului, asumarea responsabilității si multe 
altele. Însă școala nu reușește de fiecare data sa-si îndeplinească scopurile, motiv pentru care, 
deseori reușește sa rupă tinerii de viață, în loc sa facă opusul.  

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.  

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor școlare ar fi bine sa identificam și să studiem 
câteva cauze: 

- școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie si lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță in primii ani de studiu, rămânând sa dea o mana de ajutor in gospodăriile 
proprii. 

- Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori, exploatarea copiilor prin 
munca de către părinți. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre 
scoli din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea 
unei infrastructuri care sa asigure transportul elevilor dar, si asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distante mari de școală. 

 - Cultura de origine a elevilor - cercetările din domeniul educațional au relevat faptul ca mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile in reușita sau 
eșecul școlar si profesional al elevului. Este foarte importanta atitudinea familiei in raport cu școala. 
Cunoașterea acestor atitudini si identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate in 
raport cu carierea școlara a tinerilor constituie un factor important in prevenirea abandonurilor.  

- Climatul familial - are un rol hotărâtor in cauzele de abandon școlar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual si imoral, excesiv de permisiv, 
divergenta metodelor educative si lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferenta sau 
dimpotrivă, tiranica a acestora, iată alte câteva aspecte care conduc spre abandonul școlar. 

971



      - Factor de natura sociala si economica - cum ar fi: crize politice, economice, sociale si morale, 
prăbușirea sistemului de protecție sociala, confuzia sau absenta unor norme sau valori - iată alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional si in final - 
abandon școlar. 
      - Factorii de natura educațională - insubordonare fata de normele si regulile școlare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații si interese slabe in raport cu școala, greșelile dascălilor - au si ei un 
rol important. 

- Anturajul - de proasta calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carente din 
copilărie - dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familiala, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin cai ocolite, necurate. 

  
Principalele obiective ale unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Măsuri de prevenire a abandonului școlar: 
 
- psiho-pedagogice si psiho-sociologice, care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  
      - socio-profesionale - ele decurg din masurile psiho-pedagogice si psihosociale, urmărind 
prevenirea riscurilor de abandon; 

- psihiatrice (depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 
emoționale, tendințe agresive; 

- juridico-sociale - aceste masuri permit creșterea gradului de influențare sociala prin 
popularizarea legilor si prin propaganda juridica, in general. 
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CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Imre Judit                                                                        
Grăd. P. P. Licurici, Tg. Mureș 

 

Cauzele abandonului școlar pot fi evaluate din trei perspective: cauze psihologice, cauze sociale 
și cauze psihopedagogice. 

Cauzele psihologice sunt acele cauze care țin de elev, de structura lui particulară și se referă la 
anumite probleme grave de sănătate de natură anatomico-fiziologice și cauze psihologice care țin de 
deficiențe ale dezvoltării psiho-intelectuale.  

Când vorbim de problemele grave de  sănătate de natură anatomico-fiziologice, ne referim la: 
malformații corporale sau defecte senzoriale, care dau naștere unor complexe de inferioritate. Un 
copil cu asemenea probleme, dacă nu este susținut afectiv, va deveni suspicios și timorat la școală și 
va evita interacțiunea de grup, ajungând în final la abandonul școlar. Deficiențele de dezvoltare 
psiho-intelectuală: ca nivelul redus de inteligență, autismul infantil, profunda interiorizare a ideilor, 
a sentimentelor, îndepărtarea de realitate, hipersensibilitatea și irascibilitatea stau la baza crizelor 
impulsive și la reacțiile de abandonul școlar. 

Cauzele sociale: Familia este unul din factorii, care alături de școală, contribuie la formarea 
personalității copilului. Familia trebuie să asigure copilului un mediu favorabil dezvoltării. O 
educație părintească eficientă constă în primul rând în a-i da copilului rădăcini să se dezvolte și apoi 
să zboare. 

Studiile de specialitate arată că situația financiară a familiei este principala cauză a abandonului 
școlar. Starea materială a familiei este un factor important al reușitei școlare. Barierele socio-
economice reduc șansele familiilor sărace de a-și trimite copiii la școală: asigurarea hranei zilnice, 
lipsa îmbrăcăminții și a încălțămintelor sezoniere, lipsa condițiilor locative necesare studiului, 
costurile educaționale ridicate. 

Familia, prin atmosfera sa afectivă, prin cultura și integrarea sa socială, reprezintă un mediu 
educativ foarte important. Dezacordurile și tensiunile din familie vor cauza copilului îndoieli, 
reticențe sau reacții de neadaptare. 

Școala obligă părinții să aibă un control accentuat asupra copiilor. Acest control se referă la 
ajutor acordat la învățătură și control asupra activităților copiilor în timpul liber. Lipsa sprijinului 
părinților în pregătirea școlară a copiilor, aduce la un randament școlar scăzut al acestora. Lipsa 
controlului asupra activităților copiilor în timpul liber se datorează fie unei familii dezorganizate, 
caractericate de violență și consum de alcool, fie faptului că părinții sunt mult prea ocupați. 

Cauzele psihopedagogice: C.Kupisiewicz a realizat o cercetare timp de soi ani în vederea 
elaborării metodelor celor mai adecvate pentru combaterea insuccesului școlar și a abandonului 
școlar. Rezultatele cercetării arată că ,, la abandonul școlar contribuie cel mai mult greșelile pe care 
le comit profesorii prin faptul că nu cunosc suficient științele pedagogice și că studiază prea puțin 
personalitatea elevului”. El susține căexistă trei cauze didactice principale de care sunt responsabile 
cadrele didactice și care determină abandonul școlar:  

*Greșelile metodice ale cadrelor didactice în timpul predării 

* Cunoașterea insuficientă a elevilor de către cadrele didactice care predau la clasă 
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* Absența, în cadrulșcolii a unei griji permanente a cadrelor didactice pentru ,, elevii slabi” la 
învățătură. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

www.insse.ro, Kulcsar t.(1978),Factorii psihologici ai reusitei școlare  
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SCHIMBĂRI ÎN EDUCAȚIE                                                           
ȘI CUM INFLUENȚEAZĂ ACESTEA RATA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

prof. Radu Ingrid 

 

INTRODUCERE 

Abandonul școlar este o realitate tot mai des întâlnită la nivel mondial și o problemă care nu 
poate fi ignorată nici în țara noastră. În acest articol vom urmări identificarea problemei, mai exact 
factorii care pot duce la o rată mai ridicată a abandonului școlar. 

FACTORII CARE POT INFLUENȚA ABANDONUL ȘCOLAR  

Arena educațională este în continuă metamorfoză, indiferent de programele școlare, de miniștrii 
sau de examenele naționale. Există câțiva factori care induc aceste schimbări, printre care putem 
aminti factori demografici (emigrarea, schimbări în structura familiei) și factori socio-economici 
(șomajul, veniturile scăzute, sarcina la adolescente, drogurile și violența).  

Factorii demografici 

Nu este o surpriză că numărul tot mai ridicat al părinților care emigrează duce la creșterea 
abandonului școlar. Deseori, acești părinți își lasă copiii în grija bunicilor sau chiar și a vecinilor, 
care de cele mai multe ori nu reușesc să le ofere celor mici condiții pentru o bună dezvoltare 
academică. O altă variantă este aceea de a duce copiii cu ei în străinătate, unde din păcate aceștia ori 
nu frecventează nicio școală, ori nu se descurcă din cauza limbii și ajung să își abandoneze studiile. 

Schimbările în structura familiei influențează și ele în mod evident educația pe care o primesc 
copiii. Familiile tradiționale - mai mulți copii, doar tatăl are un loc de muncă, mama îi îngrijește pe 
cei mici - sunt din ce în ce mai rar întâlnite în rândul locuitorilor din mediul urban. Acestea se mai 
găsesc preponderent la sate, dar și aici tendința e aceeași ca în marile orașe. În acest sens, din ce în 
ce mai multe femei aleg să aibă o carieră și să se întoarcă la locul de muncă după nașterea copilului. 
Rata divorțului este și ea în creștere și afectează viața familială. De asemena, din ce în ce mai multe 
cupluri aleg să aibă un singur copil, și acela la o vârstă mai înaintată decât acum câteva generații. 
Aceste schimbări în structura familiei aduc schimbări și în educație. În aceste condiții, școlile 
asigură programe ”after school”, mese calde și diverse activități care se desfășoară în perioada zilei 
în care părinții nu se pot ocupa de copii. De asemenea școlile au un rol direct în a-i învăța pe copii 
lucruri pe care în mod normal ar trebui să le învețe în familie: igienă personală, educație sexuală, 
bune maniere etc. Astfel, profesorii devin de multe ori singurele figuri adulte la care copiii se pot 
adresa cu probleme și adulții cu care își petrec cel mai mult timp într-o zi. 

Factorii socio-economici 

Rata tot mai ridicată a șomajului și veniturile scăzute sunt două probleme care de cele mai multe 
ori se întâlnesc împreună. Într-o familie cu venituri reduse accentul nu se pune pe educația copiilor, 
ci pe traiul de pe azi pe mâine. Un copil căruia îi este foame nu se poate concentra la școală; unuia 
care duce lipsă de îngrijire îi va fi greu să aibă rezultate satisfăcătoare la examene; un copil care 
vede doar probleme acasă nu va uita de acestea, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. 

Sexul neprotejat și sarcina în rândul adolescentelor este de asemenea un declanșator pentru 
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abandonul școlar. Deși se țin ore de educație sexuală în din ce în ce mai multe școli și accesul la 
metode contraceptive este mult mai ușor decât acum 20 de ani, sunt multe fete tinere are rămân 
însărcinate în timpul liceului sau chiar al gimnaziului. Aceste fete sunt preponderent din familii 
disfuncționale, sărace sau de minorități etnice, dar nu fac excepție nici familiile cu o stare materială 
adecvată și un statut social bun.  

Problema drogurilor în rândul elevilor este cât se poate de reală și nu se mai rezumă doar la 
filmele de la Hollywood. Este o mare greșeală să credem că în țara noastră nu există acest risc. 
Numărul adolescenților care folosesc sau măcar încearcă droguri este în creștere, iar vârsta la care o 
fac - în scădere. Elevii care folosesc droguri, fie ele oricât de ușoare, au dificultăți mari în învățare, 
un interes scăzut față de școală și pot să ajungă ușor la abandon școlar. 

Violența și agresivitatea joacă un rol important în viața tinerilor de azi. Oriunde în mass-media 
putem vedea programe și conținuturi inadecvate pentru copii: pe internet, la televizor, în jocurile pe 
calculator și chiar și în animațiile care teoretic au fost create special pentru cei mici. Copiii care sunt 
expuși la prea multă violență devin și ei violenți și agresivi, lucru care se vede foarte bine la școală, 
când sunt înconjurați de semenii lor. Ei ajung să aibă probleme de comportament, să derenajeze 
orele și chiar să devină violenți fizic. Deseori, problema e rezolvată cu scăderea notei la purtare 
și/sau repetenția. Problema e că elevii care odată au rămas repetenți sau care au fost exmatriculați 
au șanse maxime să nu mai revină la școală. 

CONCLUZII 

Dintre problemele educaționale mondiale, abandonul școlar este poate una din cele mai mari și 
mai arzătoare. Ramificațiile sunt multe și complicate, iar soluțiile - deloc simple. Elemente cum ar 
fi schimbări în societate și probleme economice fac ca găsirea unei rezolvări să fie o urgență și o 
prioritate.  
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Abandonul școlar –cauze și metode de prevenire 

 
 

Întocmit de: Gîrz Ioana Anamaria 
 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 
Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 

studiem câteva cauze: 
 
 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa  
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți; 
 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că  
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 

reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului; 
 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar.  

 
Astfel, dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi 
imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, 
atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc 
spre abandonul şcolar; 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi  
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori 

sunt alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în 
final, abandon şcolar; 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare,  
chiul, absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor; 
 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe  
din copilîrie; 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii  
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
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 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații  
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale,  
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin  
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
 
Bibliografie: 
 
Birzea C.-Arta și știința educației, Ed.Didactică și Pedagogică București, 1995. 
Crețu E.-Probleme de adaptare școlară, Ed. ALL Educațional București, 1996 
Vrabie D.-Atitudinea elevului față de aprecierea școlară, Ed. Didactică și Pedagogică București, 
1975 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
 
 

Nemeș Ioana 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului.  
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai 
frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR IOANEI ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ,,LUCA ARBURE” 
 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen  care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială.  

Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la 
care legea tratează oamenii ca adulţi. 

 
 Factorii psihologici 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 

agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
 Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
 

 Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

 Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar. 

 Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 
sau risc de abandon şcolar. 

 În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului 
şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au 
fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă.  
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Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea 
unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea 
anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, 
pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 
influenţa negativă a acestuia. 
 Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 

vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale". De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’ . E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală.  

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală. Un alt 
element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, 
fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul 
de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare. Evaluarea pe care o poate face 
educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil.  

Aceasta trebuie să identifice: 
Cum este fiecare? 
Ce ştie fiecare? 
Ce face fiecare? 
Cum cooperează cu ceilalţi? 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 

981



opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 
Bibliografie: 
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CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

A ABANDONULUI  ȘCOLAR 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IOANEI ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ,,LUCA ARBURE” 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 
        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa 

oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale. 

 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
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care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 
        cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 

mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 
        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 

vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 
        factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 

morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 
        factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 
        anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilarie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 

        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
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Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

PLAN DE INTERVENȚIE - Copil aflat în situaţia de abandon şcolar 
Prof. IONCIU FLORICA                             

Grădiniţa P. P. Nr. 12 Târgovişte 
 
         
 
Prezentarea cazului: 
Caracterizarea generală a subiectului: 
- P.C.  în vârstă de 5ani și10 luni, nu a mai frecventat grădiniţa. Înscris la grădiniţă la grupa 

mare,  pentru că va avea nevoie de adeverinţă pentru înscrierea la şcoală. 
- Copil inadaptat, manifestă comportament agresiv în cadrul colectivului . 
- Refuzul de acceptare a sarcinilor strict şcolare - incapabil de a finaliza o acţiune intelectuală. 
-  Opoziţie faţă de sarcinile primite, rămânere în urmă la învăţătură. 
- Lipseşte frecvent sau întârzie dimineaţa. 
- Limbajul este slab dezvoltat, având un vocabular sărac, prezintă defecte de vorbire. 
- Reprezentările sunt sărace. În gândire prezintă dificultăţi de analiză şi sinteză. 
- Memoria – memorează cu mare greutate doar poezii scurte . 
- Atenţia este instabilă. 
 
Istoricul evoluţiei problemei: 
Părinţii sunt divorţaţi - copilul se află în custodia tatălui, dar de el se ocupă mai mult, bunicul. 
Relaţii: - Relaţii uneori violente, tatăl consumator de alcool. 
Indiferenţa tatălui  faţă de şcoală -  nu se implică,  urmează să plece la muncă în Italia  şi lasă 

copilul în grija bunicului. 
Condiții de trai minime - trăiesc din pensia bunicului. .Nu au alte venituri. 

Atmosfera familială - Tensionată , cauzată de  gradul de incultură al tatălui. 
Relaţia părinte - copil: - Ameninţări verbale frecvente, injurii, pedepse. 

 
Descoperirea cauzelor generatoare: 
 Până la această vârstă nu a fost înscris la grădiniţă -  motivaţia şcolară scăzută, lipsă de 

interes, sentimente de inferioritate față de ceilalți copii, abilităţi sociale reduse. 
 Subiectul prezintă o întârziere faţă de normalitate. 
 Modelul educaţional al familiei – familie monoparentală, dezinteresată, tatăl plecat în 

străinătate. 
 Condiţiile precare ale  mediului familial. 
 
Analiza datelor şi stabilirea ipotezelor: 
Analiza datelor:                       
- Lipseşte frecvent sau întârzie dimineaţa. 
- Comportament agresiv în cadrul colectivului : strică construcţiile copiilor, reacţii verbale 

inadecvate, deranjează activitatea , refuză să se joace cu colegii. 
- Nu cunoaşte normele/regulile relaţiilor de grup şi nu le respectă - nu a fost pus în situaţia de a 

respecta reguli de bună purtare până să vină la grădiniţă. 
- Refuză să îndeplinească cerinţele şcolare - incapacitatea de a finaliza o activitate intelectuală 

singur. 
- Lipsă de interes faţă de discipline tocmai pentru că nu le înţelege, e „depăşit” de situaţie. 
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-Manifestă reticenţă faţă de propunerile colegilor tocmai pentru că nu a făcut  până acum parte 
dintr-un colectiv. 

Stabilirea ipotezelor: 
<>  Dacă preşcolarul va fi cuprins într-un  Program educativ special, intens pentru a recupera  

(pe cât este posibil) cunoştinţele, priceperile şi deprinderile pierdute şi pentru a se putea integra în 
programul şi cerinţele grupei mari, atunci procesul de socializare a copilului se va  realizeza mai 
uşor, mai repede, fiind prevenit absenteismul şcolar. 

<> Dacă profesorul educator se va implica în sprijinirea copilului cu risc de abandon şcolar şi-l 
va ajuta să relaţioneze şi să se integreze cu uşurinţă în orice tip de activitate, copilul nu va mai 
absenta şi  nu va exista risc  de abandon şcolar. 

Crearea unui program de schimbare: 
Este necesar un Program de intervenţie, deoarece au fost semnalate următoarele: 
-Elemente ale unui comportament delincvent (atitudine opozantă faţă de colegi, expresii verbale 

neadecvate , violenţă). 
- Inadaptarea la norme şcolare, refuz de integrare în grup.  
- Randament şcolar minim, absenteism. 
Aplicarea programului de schimbare: 
Prin programul de intervenţie am urmărit: 
 Menţinerea în sala de grupă a unei atmosfere, care să asigure satisfacerea trebuinţei de 

siguranţă afectivă pentru toţi copiii. 
 Promovarea cooperării între preșcolari, astfel încât şi copiii cu performanţe şcolare modeste 

să experimenteze succesul; evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, 
marginalizarea, celor care nu aparţin elitei. 

 Dezvoltarea relaţiilor de colegialitate - colegii încep să-l încurajeze şi să-l ajute la efectuarea 
unor sarcini; 

 Sprijin susţinut din partea educatoarei, acordarea unei atenţii deosebite: îi evidenţiez în 
public doar calităţile, îl laud în zilele când s-a comportat frumos şi a fost mai activ; în cadrul 
jocurilor desfăşurate în clasă l-m lăsat să-şi aleagă  rolul preferat. Este antrenat în activităţi 
gospodăreşti în clasă,  este încurajat chiar şi pentru performanţe minime. 

 Adaptarea predării în funcţie de nevoile copilului. 
 Includerea în programul de terapie logopedică alături de colegii lui, cu probleme 

asemănătoare. 
 Consiliere psihopedagogică pentru el , dar şi pentru bunic. 
 Diversificarea si atractivitatea activităţilor extracurriculare. Antrenarea copilului în aceste  

activităţi,  împreună cu bunicul: Vizionarea unor spectacole de teatru de păpuși, ,,Cu colindul în 
cartier’’, Ateliere de creație, Concurs de biciclete în curtea grădiniței, Ziua porților deschise la 
Școala din cartier, Participare la sărbătoarea bulgărească ,,Tudorița’’    

Evaluarea programului de schimbare: 
Periodic se face evaluarea Programului de schimbare. 
Am constatat că subiectul are nevoie de afectivitate şi de atenţie pentru câştigarea încrederii în 

sine şi în forţele proprii , are nevoie să fie „văzut şi auzit”- acesta, fiind primul pas care a făcut să-şi 
schimbe rapid şi radical comportamentul în clasă. 

Colaborare permanentă între educatoare, consilierul şcolar,  profesorul logoped şi bunic. 
Monitorizarea absenţelor şi intensificarea legăturii cu familia- comunicarea cu bunicul 
Antrenat în activităţi gospodăreşti în clasă, în curtea grădiniţei, primeşte cu plăcere sarcinile, a 

devenit dornic să  ajute, săritor, a devenit membru activ al grupului. 
Concluzii: 
Tatăl lui P. C.  nu a fost cooperant şi interesat să cunoască posibilităţile de a progresa ale 

copilului. Nu a participat la şedinţele cu părinţii. Nu s-a  interesat niciodată de situţia copilului,iar, 
pentru absențele copilului a dat vina pe bunic, că nu îl aduce la grădiniţă. 

Tot ce am avut de transmis familiei a fost prin intermediul bunicului. Am reuşit să-i câştig 
încrederea şi să-l fac să colaboreze cu mine, pentru a  putea  recupera întârzierile, iar copilul să  

987



înregistreze progrese în activitatea didactică. 
Încurajator este că băiatul şi-a schimbat comportamentul şi faţa de colegi şi faţa de adulţii din 

grădiniţă. Nu mai lipseşte, nu mai întârzie, vine printre primii, nu mai deranjează activitatea 
copiilor, a devenit mai sociabil şi mai comunicativ. 

În felul acesta, am ajutat copilul să vină la grădiniţă cu drag, să participe la toate activitățile şi să  
dorească să meargă la şcoală. 
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Abandonul școlar la romi-cauze și modalități de prevenire 

 
 

Prof. Ionescu Ionela Milvia 
Șc. Gimn. Nr. 1 Bumbești-Jiu, Jud. Gorj 

 
 

În cadrul acestui studiu, au fost intervievaţi: părinţi cu copii romi de vârstă şcolară, copii romi 
cuprinşi şi necuprinşi în sistemul obligatoriu de învăţământ, directori de unităţi de învăţământ, cadre 
didactice şi unităţi de învăţământ situate pe raza administrativ-teritorială a comunităţilor de romi 
identificate. Din aceste date au reieşit câteva aspecte pe care dorim să le punctăm aici. 

Primul aspect se referă la definiţia abandonului şcolar, aşa cum este aplicată de către şcolile 
incluse în cercetare, şi pe baza căreia se raportează datele oficiale. Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (mai departe în acest text ROFUIP) 
precizează că se află în situaţie de abandon şcolar elevul care “nu frecventează cursurile de zi ale 
unei clase din învăţământul obligatoriu, depăşind cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective”1. 

Dincolo de problema conceptuală pe care o presupune această definiţie (faptul că elevul care 
încetează să frecventeze cursurile la vârsta clasei respective nu este declarat drept abandon şcolar 
decât la doi ani după evenimentul de părăsire a sistemului de învăţământ, ceea ce generează un 
segment de elevi nedefiniţi pe care politicile publice nu îl vizează), cercetarea Agenţiei de 
Dezvoltare Comunitară “Împreună” a evidenţiat practica extrem de răspândită a raportării eronate a 
abandonului şcolar de către unităţile de învăţământ cuprinse în studiu. Din cele 80 de interviuri cu 
directori şi cadre didactice reiese că definiţia abandonului şcolar din ROFUIP a fost aplicată doar în 
două cazuri. În rest, este vorba de definiţii fie foarte vagi, fie care folosesc cifre arbitrare.  

Aşadar, la întrebarea “Când consideraţi că un elev a abandonat şcoala?”, am obţinut, printre 
răspunsuri: 

“Când nici măcar familia nu mai ştie nimic despre el.” (judeţul Botoşani, interviu cadru 
didactic2) 

“Când lipseşte nemotivat o perioadă lungă de timp.” (judeţul Sibiu, interviu director) 
“La sfârşitul semestrului când numărul absenţelor depăşeşte 40.” (judeţul Sălaj, interviu cadru 

didactic) 
“Atunci când numărul absenţelor ajunge la 70, 80 pe an.” (judeţul Iaşi, interviu director) 
“Dacă în ciuda intervenţiei repetate a mediatorului şcolar elevul nu mai frecventează şcoala 

deloc o perioadă de mai mult de două săptămâni consecutiv.” (judeţul Covasna, interviu director) 
“Când acesta nu mai frecventează cursul timp de o lună maxim.” (judeţul Dâmboviţa, interviu 

director) 
“Atunci când timp de un semestru întreg nu a venit decât în proporţie de 20-25% la 

şcoală.”(judeţul Suceava, interviu director adjunct) 
“Atunci când un elev nu vine la şcoală o lună sau două luni de zile, bineînţeles să nu fie 

bolnav.” (judeţul Gorj, interviu director) 
“Când nu a venit un semestru la şcoală şi apoi nici prima lună din semestrul următor, în felul 

acesta nu i se poate încheia situaţia şcolară.” (judeţul Argeş, interviu director) 
“Un elev a abandonat şcoala când nu a venit un an de zile la şcoală.” (judeţul Prahova, interviu 

director) 
“După trei ani de situaţii neîncheiate sau repetenţie.” (judeţul Iaşi, interviu director) 
Din “definiţiile” de mai sus reiese că perioada “de graţie” până la declararea abandonului şcolar 

se întinde astfel în practică de la două săptămâni la trei ani, iar criteriile de definire a abandonului 
şcolar sunt arbitrare. 

În aceste condiţii, în mod legitim se pune întrebarea ce anume raportează unităţile de 
învăţământ drept statistici oficiale la capitolul abandon şcolar. Este îngrijorătoare lipsa de coerenţă 
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şi consistenţă a definiţiei din practica administrativă a unităţilor de învăţământ. Probabilitatea este 
ridicată ca această aplicare a unor definiţii arbitrare să invalideze datele raportate de unităţile de 
învăţământ drept abandon şcolar, punând implicit semne de întrebare asupra fundamentării multora 
din proiectele şi programele destinate prevenirii şi reducerii abandonului şcolar. Este imperativă o 
definiţie inechivocă şi aplicată în mod sistematic de toate unităţile de învăţământ. 

Această problemă de definire are mai multe implicaţii la nivel de practici educaţionale. Din 
modul în care este definit abandonul şcolar decurg şi eventualele strategii de prevenire a acestui 
fenomen. Din literatura de specialitate se desprinde ideea că abandonul şcolar nu este decât vârful 
unui aisberg, încheierea unui parcurs resimţit de elev ca un eşec personal, un eveniment care 
punctează desprinderea progresivă a elevului de mediul şcolar, până în momentul când lipsa de 
motivaţie atinge nivelul critic şi elevul ia decizia să părăsească sistemul de învăţământ. O strategie 
de prevenire eficientă a abandonului şcolar ar trebui să se concentreze pe identificarea elevilor în 
situaţie de risc, cu mult înainte de evenimentul părăsirii cursurilor. 

La întrebarea “Cum acţionează instituţia atunci când există riscul de abandon şcolar în cazul 
unui elev?”, răspunsurile au denotat în primul rând faptul că nu există o strategie de prevenire a 
acestui fenomen, şi că atunci când şcoala ia acţiune, aceasta se întâmplă de regulă după evenimentul 
de părăsire a sistemului şcolar. În al doilea rând, una din strategiile de acţiune în cazul abandonului 
şcolar s-a dovedit a fi coerciţia, odată cu implicarea instituţiei poliţiei: 

“Măsuri speciale… să anunţăm poliţia şi eventual să ne dea dânşii sprijinul, şi chiar acum ne-am 
sfătuit cu colegii dacă nu reuşim noi să reducem acest absenteism vom cere sprijinul Primăriei şi al 
poliţiei, bineînţeles să vedem ce se poate face.” (judeţul Arad, interviu director) 

“Anunţăm poliţia, autorităţile locale, colaborăm pentru a încerca să aducem elevul la şcoală sau 
să-l orientăm spre şcolile speciale cu frecvenţă redusă.” (judeţul Argeş, interviu director) 

“Discutăm cu părinţii… mergem acasă, discutăm cu părinţii… Intervin şi organele locale dacă 
noi cadrele nu avem posibilitatea să îi lămurim… Să ştiţi că ei chiar s-au implicat…îi mai speriem 
cu o amendă…” (judeţul Dâmboviţa, interviu cadru didactic). 

Dacă abandonul şcolar este considerat ca manifestare a unui discomfort psihologic resimţit de 
elev pe o perioadă îndelungată, atunci este deplasat să se recurgă la forţele de ordine şi la acţiuni 
coercitive pentru a remedia abandonul. Identificarea acestei “soluţii” de către administraţiile şcolilor 
poate fi considerată ca un simptom al modului în care elevii în dificultate, în special cei romi, sunt 
percepuţi în sistemul de învăţământ: ca posibili delincvenţi pentru îndreptarea cărora se consideră 
necesară intervenţia organelor de poliţie. Este evident că o abordare de tip poliţienesc nu va da 
rezultate pozitive în ceea ce priveşte reducerea cauzelor psihologice ale abandonului şcolar. 

Cercetarea evidenţiază de asemenea cauzele abandonului şcolar. Astfel, din interviurile cu copiii 
romi care au abandonat sistemul de învăţământ3, reiese că principalul motiv al abandonului au fost 
lipsurile materiale (24%), urmat de desfăşurarea unor activităţi lucrative sau de îngrijire a fraţilor 
mai mici (20%), motiv care este de fapt corelat cu lipsurile materiale. 16% din copiii care au 
abandonat şcoala au obţinut rezultate nesatisfăcătoare în anii precedenţi (nepromovare, corijenţe 
multiple), ceea ce a determinat părăsirea sistemului de învăţământ, iar 12% afirmă că nu au mai 
dorit să meargă la şcoală, neprecizând însă motivele alegerii lor. 9% din copii declară că abandonul 
a fost o alegere a părinţilor lor, iar în 7% din cazuri, copiii au fost împiedicaţi să frecventeze şcoala 
din motive de sănătate. În fine, 4% din copii au răspuns că au abandonat învăţământul din cauza 
distanţei mari faţă de şcoală, iar 7% au ales altă variantă de răspuns. 

Interesantă este ponderea scăzută a cazurilor de căsătorie timpurie în rândul copiilor. Astfel, din 
cei 69 de copii, doar unul menţionează că a abandonat şcoala din cauza căsătoriei. Din chestionarele 
aplicate părinţilor reies 10 cazuri4 de căsătorie timpurie a copiilor de vârstă şcolară, ceea ce 
reprezintă 4,3% din cauzele raportate de către părinţi pentru neparticiparea copiilor lor în sistemul 
de învăţământ. În lumina acestor date, este probabil ca fenomenul de căsătorie timpurie în rândul 
copiilor romi să fie supraestimat. 

Pentru a combate fenomenul abandonului şcolar, este esenţial ca decidenţii politici să deţină 
date reale nu numai despre amploarea fenomenului, ci şi despre cauzele sale. Fără aceste date, 
programele destinate reducerii abandonului şcolar au şanse reduse de reuşită. 
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1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, articolul 68, alineatul (5), p. 
18. 

2. Pentru a proteja identitatea respondenţilor, am preferat să nu indicăm unităţile de învăţământ, 
şi nici comunităţile în care acestea sunt localizate. 

3. 69 de cazuri identificate din 763 de chestionare, ceea ce reprezintă 9% din totalul copiilor 
intervievaţi. 

4. Diferenţa dintre incidenţa cazurilor din chestionarele aplicate copiilor şi a cazurilor raportate 
de părinţi se poate datora faptului că în rândul copiilor, cei căsătoriţi nu au dorit să participe la o 
cercetare referitoare la participarea şcolară. 
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O privire asupra abandonul școlar din România 
 
 
 

IONELA LUCA 
 
 
 
România asigură accesul la educație, în  concordanță cu documentele internaționale la care țara 

noastră a aderat, și impune frecventarea obligatorie a învățământului de 10 clase.  
 
În direcția accesibilizării educației, Guvernului României prin Ministerul Educației Naționale 

asigură transportul gratuit al copiilor la școală, acordă rechizite școlare gratuite pentru o anumită 
categorie de elevi proveniți din familii cu probleme financiare, oferă burse sociale și derulează 
programul ,,Cornul și laptele”.   

 
Aceste măsuri sunt binevenite în sistemul nostru școlar, dar sunt ineficiente, dovadă stând 

statisticile îngrijorătoare ale abandonului școlar, România fiind fruntașă între țările Europei la acest 
capitol. 

 
Abandonul școlar  apare la nivelul învățământului primar, gimnazial sau liceal și cu cât elevul 

abandonează școala mai devreme, cu atât consecințele sunt mai grave. Astfel, copiii care nu au 
parcurs educația de baza sau sunt slabi educați, sunt marginalizați, sunt abuzați si lipsiți de 
protecție.  

 
De cele mai multe ori, ei provin din familii aflate in situații de risc (sărace, părinți alcoolici, 

divorțați,  bolnavi, etc) sau care aparțin unor grupuri etnice al căror acces la educație este limitat. 
 
Dacă în ceea ce îi privește pe elevii mai mari, abandonul școlar este privit ca ,,o retragere 

conștientă din sistemul social școlar ca urmare a pierderii interesului sau motivației pentru învățare 
si a angajării in activități exterioare învățării sau ca urmare a lipsei de resurse economice pentru 
continuarea școlarizării” (Zamfir E; Zamfir C), situația este mai îngrijorătoare în cazul elevilor din 
ciclul primar, unde decizia frecventării școlii sau a abandonului școlar îi aparține părintelui.  

 
În ciuda condițiilor oferite, a deschiderii demonstrate de școală în direcția integrării elevilor 

proveniți din grupuri vulnerabile, unii părinți nu asigură frecvența școlară a copiilor, desconsiderând 
rolul educației ca factor al devenirii ființei umane.    

 
Deși legislația în vigoare prevede măsuri punitive  împotriva acestei categorii de părinți, ele nu 

sunt puse în aplicare, fapt ce minimalizează importanța frecventării școlii. Pentru a asigura protecția 
copilului față de acest gen de decizii luate în defavoarea lui, se impune aplicarea corectă a 
prevederilor legii.  

 
Doar pornind din acest punct și continuând  cu desfășurarea de activități, la nivelul școlii și al 

comunității, menite să-i sensibilizeze și să-i responsabilizeze pe părinți, se poate asigura un start 
real în lupta împotriva abandonului școlar. 
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Abandonul şcolar 

 

Profesor itinerant şi de sprijin Vlădescu Ionela Mariana 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Elisabeta Polihroniade“ Vaslui 

 

 

Acum mai bine de sute de ani , J.J. Rousseau (1712-1779) adresa educatorilor un apel si un 
avertisment devenit celebru: “Educatori, învăţaţi să vă cunoasteţi copiii!”. Marele pedagog francez 
semnala o carenţă majoră a educaţiei – ignorarea copilului, a aspiraţiilor, a intereselor si 
posibilităţilor sale. 

În ultimile doua secole, s-au constituit şcoli experimentale, s-au imaginat noi modele de 
educaţie, s-a militat pentru o noua şcoală, pentru un nou cadru moral si material adecvat aspiraţiilor 
şi trebuinţelor copilului. Uneori s-a exagerat, ignorându-se sau minimalizându-se cea de-a doua 
sursă sau categorie de exigenţe care alimentează finalitatea şi conţinuturile educaţiei-exigenţele 
sociale. Dar ce s-a reţinut la nivelul decizitional, a fost o sinteza echilibrata intre cererile societatiisi 
asteptarile copilului,intre exigenţele obiective şi cele subiective; nu mai puţin importantă a fost 
apariţia unei preocupări pentru ameliorarea climatului moral al vieţii şcolare, cu corelarea asocierii 
parinţilor la activităţile şcolare. Cu toate progresele obţinute, cu toate ameliorările aduse 
conţinuturilor educaţiei si localurilor şcolare, subsistemul de formare a personalului didactic, 
problema calităţii vieţii şcolare şi a statutului copilului în cadrul procesului instructiv-educativ 
continuă a fi o problema deschisă , problemă care duce de foarte multe ori la abandon şcolar. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau  pregătiri profesionale complete sau inaintea incheierii ciclului de studiu început. Între 
cauzele principale ale abandonului şcolar regăsim: cauze economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice si pedagogice. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează de ce acest tip de conduită este considerat deosebit de 
gravă. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesionala indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formaţia morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetăţean al unei comunităţi. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăţi sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiţia cerută de formarea iniţială. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism si alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Un 
document al departamentului american pentru Educaţia Elementară si Secundară il descrie astfel pe 
elevul care prezinta un risc înalt de abandon şcolar: incapabil să se adapteze şi să functioneze 
adecvat in contextul clasei traditionale,rezultate scolare sub medie, nu-si stabileste obiective 
profesionale, absenteism, ostilitate fata de adulti si reprezentantii autoritatii scolare, provine dintr-o 
familie ce experimenteaza un stres existential, probleme economice serioase, nu este implicat in nici 
o activitate organizata de scoala, nonformala sau formala. 

Din punct de vedere economic, abandonul scolar reprezinta un indicator al eficientei sistemului 
scolar; cu cat indicele de abandon este mai mare, cu atat sistemul scolar respectiv este mai 
ineficient. 

Abandonul scolar are o definitie legala, in relatie cu obligatia frecventarii scolii; in cazul 
sistemului de invatamant in tara noastra, Regulamentul elevilor specifica faptul ca frecventarea 
obligatorie a scolii inceteaza la varsta de 16 ani. Dreptul copiilor la educatie fiind o datorie pentru 
parinti si tutori, statul ii poate sanctiona economic sau penal pe cei care se sustrag obligatiei scolare. 
Atunci cand statul controleaza frecventarea scolii,abandonurile inaintea termenului legal al 
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scolaritatii obligatorii sunt relativ rare ,fiind adesea deghizate in absenteism intens. 
Cercetarile referitoare la abandonul scolar, pot fi grupate in trei mari categorii, corespunzatoare 

perspectivelor de abordare/interpretare. 
 Abordarea psihosociala - a urmarit sa demonstreze ca cei care abandoneaza scoala difera de 

cei care-si finalizeaza studiile in ceea ce priveste unul sau mai multe atribute psihosociale sau 
trasaturi de personalitate. Numeroase studii de aceasta factura au investigat rolul motivatiei, 
inteligentei, imaginii de sine si agresivitatii in decizia de a abandona scoala. 

 Perspectiva interactionista- interpreteaza abandonul ca pe o consecinta a interactiunii dintre 
caracteristicile individuale ale elevilor si cele ale mediului educational ,in care se includ ceilalti 
actori sociali(profesori, colegi) si variabile ale programelor educative. Abandonul este rezultatul 
unei interactiuni personale insuficiente cu ceilalti membri ai colectivitatii ,ceea ce reprezinta o 
consecinta directa a sistemului de aspiratii ale individului. 

 Teoria constrangerii externe- afirma ca abandonul scolar nu este atat un produs al saraciei, 
cat un produs al presiunii factorilor de mediu pe care individul nu ii poate controla. Intre acesti 
factori, care au un impact deosebit asupra mentinerii elevilor in scoala, se numara factorii de 
sanatate si obligatiile profesionale  si familiale. 

Efectele abandonului scolar: sociologii considera ca abandonarea scolii este o problema sociala 
care genereaza un set de consecinte cu bataie lunga. Cercetarile arata ca cei care abandoneaza 
scoala nu numai ca nu au sanse sa castige pe piata muncii, dar nu au nici sanse sa fie integrati in 
forta de munca. Cei care si-au intrerupt studiile  sunt intr-o mare masura dependenti de programele 
de intretinere si ajutor decat restul populatiei. 

Un elev care isi rezolva frustarile scolare prin abandon, va ajunge curand sa descopere efectele 
dureroase ale deciziei sale. Puterea scazuta de cumpatare si stilul de viata care insotesc inevitabil 
veniturile reduse, genereaza mai multe frustrari, dezamagiri si stres decat isi pot imagina 
majoritatea adolescentilor. 

Activitati menite sa previna abandonul scolar: 
- activitati educative: ajutor la efectuarea temelor,integrarea copilului in programul zilnic, 

facilitarea relatiilor interpersonale dintre copii,dirijarea jocului individual si colectiv in atmosfera de 
comunicare stimulativa, sustinerea performantelor scolare,stimularea creativitatii, aptitudinilor si 
talentelor copiilor, dezvoltarea capacitatii de comunicare etc; 

- activitati extrascolare- activitati de recreere, organizarea zilelor de nastere, serbari scolare; 
-interventii sociale- asigurarea mesei sau gustarii, testarea psihologica,asistenta 

medicala,asistenta psiho-pedagogica, suport financiar si material, campanii de informare si 
constientizare etc.;  

- activitati de formare a specialistilor-constau in formarea cadrelor didactice in domeniul 
educatiei incluzive, a interculturalitatii si a muncii cu tineri proveniti din grupuri dezavantajate. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

PROF. Ionele Imola 
LICEUL TEHNOLOGIC “OVID DENSUSIANU” CĂLAN,  

JUD. HUNEDOARA 
 
 

MOTTO: “ Unui copil trebuie să i se arate cel mai mare respect” Iuvenal 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient 
tratată,o problemă serioasă ce trebuie convertită urgent într-o complexa strategie de intervenţie. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră școala un viitor. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt:  
 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 

vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
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zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subzistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
imbrăcămintei necesare’’.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Abandonul şcolar – cauze si modalităţi de prevenire 

 
 

Prof. IONESCU CARMEN 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR” 

SLOBOZIA 
 
 
Eşecul şcolar constituie un fenomen atât de des întâlnit în toate sistemele de învatamânt. 

Problematica eşecului şcolar este vasta, raportându-se nu numai la câmpul educativ, ci si la spatiile 
culturale, economice, politice, sociale, la opţiunile fundamentale ale unei societati. 

Implicaţiile eşecului şcolar sunt multiple. Pe termen lung, efectele eşecului şcolar se regăsesc in 
eşecul social. Randamentul economic este scăzut datorita incompetentei profesionale a indivizilor. 
Slaba pregătire a forţei de munca induce efecte în plan social, precum: marginalizarea, şomajul, 
delincventa etc. Eşecul şcolar are în vedere si efecte psihologice, cum ar fi: dificultati de adaptare, 
neîncrederea în forţele proprii, stres, anxietate etc. Eşecul şcolar este indicatorul lipsei de randament 
pedagogic, al insuficientelor întâlnite în sistemul educaţional. 

În plan social, pot fi considerate forme ale eşecului şcolar abandonul şcolar, excluderea sociala 
si profesionala, analfabetismul. Abandonul şcolar se caracterizează prin parasirea prematura a 
scolii. În plan social, de multe ori abandonul se asociază cu delincventa juvenila, cu recurgerea la 
droguri, cu viata de familie dezorganizata. Abandonul poate fi caracterizat prin absenteism total sau 
parţial. Cel parţial are cauze diferite în funcţie de zona, rurala sau urbana. Abandonul în zona 
urbana poate fi cauzat de influenta cercului de prieteni asupra copilului, de atracţiile pe care oraşul 
le exercita asupra acestuia, cel rural este determinat de condiţiile satului, de ajutorul pe care copiii 
trebuie sa-l dea părinţilor in muncile agricole. 

Analfabetismul trebuie inteles nu doar ca incapacitatea subiectului de a citi si a scrie ci în sens 
de incapacitate a subiectului de a folosi instrucţia si educaţia primita în şcoala, astfel încât sa se 
adapteze cerinţelor sociale si profesionale. 

Abandonul şcolar e o tema eterna a învatamântului românesc. Drept urmare, ea revine periodic 
în actualitate generând senzaţia ca e accesibila oricui vrea s-o abordeze, dar si ca totul s-a spus în 
chestiune. Pentru eliminarea efectelor negative ale eşecului şcolar este necesara cunoaşterea 
cauzelor care l-au produs. 

Abandonul şcolar este o tema,"eterna" a invatamantului romanesc, dar după 1990, fenomenul de 
abandon a luat o amploare fora precedent. 

Cauzele care generează acest fenomen sunt multiple. In primul rând una din cele mai grave 
cauze consta in aceea ca şcoala a ajuns sa fie abandonata pentru ca nu mai este perceputa ca valoare 
in sine. 

O alta cauza o constituie condiţia socio-economica a familiei si caracteristicile individuale ale 
elevilor. Abandonul şcolar se regăseşte in rândul grupurilor defavorizate si este generat de sărăcie si 
marginalizare, de costurile colaterale pe care le presupune invatamantul, chiar daca este gratuit. 
Şcoala nu dispune de fonduri proprii pentru susţinerea diferenţiata a familiilor.  

Datorita efectelor pe termen lung, între sărăcie si accesul la educaţie exista o relaţie de influenta 
reciproca, lanţul cauzal conducând la transmiterea inter-generationala a stării de sărăcie, cu efecte 
atât la nivel individual cât si colectiv, societal. Cu alte cuvinte, unui copil provenind dintr-o familie 
aflata în sărăcie extrema, din cauza lipsei de resurse materiale si a suportului social adecvat, i se va 
limita accesul la educaţie si la instruire profesionala adecvata.  

Lipsa instruirii şcolare si profesionale va scădea şansele sale pe piaţa muncii si va creste riscul 
de excludere sociala, iar efectul pe termen lung este căderea sa sub pragul de sărăcie, transmiţându-
se astfel starea de sărăcie de la o generaţie la alta. 

Abandonul şcolar reprezintă o problema grava cu care se confrunta societatea contemporana. 
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Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine sa identificam si sa studiem câteva 
cauze: 

- Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie si lipsa oportunităţilor de 
succes socio-profesional pentru absolvenţi. 

- Cultura de origine a elevilor –Este foarte importanta atitudinea familiei in raport cu şcoala. 
- Climatul familial – are un rol hotărâtor in cauzele de abandon şcolar.              
- Factor de natura sociala si economica – cum ar fi: crize politice, economice, sociale si morale 
- Factorii de natura educaţionala – insubordonare fata de normele si regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenţie, motivaţii si interese slabe in raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine si relaţionare, competenta profesionala, autoritate morala) – au si ei un rol important in 
apariţia fenomenului de abandon şcolar. 

- Anturajul – de proasta calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carente din 
copilărie – dorinţa de a scăpa de sub tutela educaţionala sau familiala, dorinţa de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin cai ocolite, necurate – iată alte cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 

Se impun masuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice si psiho-sociologice (urmăresc cultivarea unor relaţii interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserţii socio-familiale pozitive); 
 socio-profesionale – ele decurg din masurile psiho-pedagogice si psihosociale, urmărind 

prevenirea riscurilor de abandon; 
 psihiatrice (depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoţionale, tendinţe agresive); 
 juridico-sociale – aceste masuri permit creşterea gradului de influenţare sociala prin 

popularizarea legilor si prin propaganda juridica, in general. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen şi aşa mai departe, care-l pot acuza. 

De asemenea se pot desfăşura programe de prevenire a abandonului şcolar cu următoarele 
obiective: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi. 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar. 

- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 
risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
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fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

NU ABANDONA,  IMPLICĂ-TE! 
 
 

Prof. Orhean Vrânceanu C-tin  Ionuț 
Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului 

 

Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi având 
nevoie, în consecinţă de răspunsuri diversificate. 

Abandonul şcolar are consecinţe negative atât asupra tânărului care abandonează cât şi asupra 
societăţii. 

O provocare comună pentru sistemele de învăţământ europene este prevenirea părăsirii timpurii 
a şcolii şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară. Din păcate, absenteismul este în creştere, mai 
ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea 
fenomenului. 

Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru viitorul societăţii. Ea are în 
acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Ca orice instituţie şi 
şcoala prezintă o serie de dificultăţi, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. 

Activităţile din proiect îşi propun să crească motivaţia elevilor pentru studiu şi să scadă rata 
absenteismului şi abandonului şcolar. Partenerii din proiect îşi propun să dezvolte la elevi 
sentimentul apartenenţei la un grup, să creeze un spaţiu în care se stimulează creativitatea şi 
iniţiativa elevilor. Prin activităţile de reprezentări teatrale se urmăreşte de asemenea creşterea stimei 
de sine, a încrederii în forţele proprii, dezvoltarea cetăţeniei active şi a dezvoltării personale. Elevii 
prezintă predispoziţii personale în funcţie de mediul social. Experienţele de viaţă şcolară şi 
extraşcolară diferă de la o persoană la alta. Prin participarea la acest proiect se promovează 
egalitatea de şanse, dezvoltarea procesului didactic într-un cadru multicultural, susţinerea 
categoriilor dezavantajate, lupta împotriva abandonului şi eşecului şcolar. 

Obiectivele proiectului 
Proiectul îşi propune dezvoltarea şi diversificarea strategiilor didactice care să ducă la 

diminuarea abandonului şcolar, să promoveze metode în predare-învăţare incluzive care să răspundă 
nevoilor elevilor, să crească motivaţia elevilor de a-şi continua studiile. 

Grupul Ţintă          
 Copii a căror părinţi au o situaţie financiară precară; 
 Copii care provin din familii dezorganizate; 
 Copii care provin din familii cu mai mulţi membri; 
 Copii care au părinţii plecaţi în străinătate la muncă.  
Activităţi 
 Jocuri teatrale;  
 Fise; 
 Realizare de produse de promovare ale colegiului; 
 Realizarea şi punerea în scenă a unei piese de teatru. 
Rezultate Aşteptate 
 Reducerea numărului de elevi care abandonează şcoala; 
 Scădea sentimentul marginalizării şi excluderii copiilor care provin din familii defavorizate; 
 Creşterea capacităţii de adaptare şi integrare socio-şcolară; 
 Explorarea relaţiei dintre nivelul de educaţie şi şansele de realizare a obiectivelor personale; 
 Sporirea capacităţii de relaţionare unii cu alţii; 
 Reducerea comportamentelor şi atitudinilor negative şi formarea unor comportamente apropiate 

de cele obişnuite, normale. 
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ACTIVITĂŢI DE PREVENŢIE ŞI INTERVENŢIE ÎN CAZUL ABSENTEISMULUI 
 
1. ACTIVITATEA: Surse de stres şcolar 
OBIECTIV: Identificarea surselor de stres şcolar 
NIVEL: liceal 
MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane DURATA: 25 min. 
DESCRIERE: Se împarte clasa pe grupe de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă realizează timp de 10 

min. o listă cu surse de stres şcolar pe care o prezintă apoi întregii clase. Urmează discuţii cu 
întreaga clasă: pot fi înlăturate, diminuate, tolerate necesitând adaptare, etc. 

2. ACTIVITATEA: Reacţii la stres 
OBIECTIV : Conştientizarea reacţiilor la stres  
NIVEL: liceal 
MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane DURATA : 40 min. 
DESCRIERE: Se împarte clasa în grupuri de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă notează timp de 15 

min. reacţiile avute într-o situaţie considerată stresantă (test, teză, examen etc.),după care le vor 
prezenta întregii clase. Se vor nota reacţiile fizice/ fiziologice (ex:dureri de inimă, transpiraţii 
excesive, dureri de cap ), cognitive (ce au gândit), emoţionale (ce au simţit), comportamentale (cum 
s-au comportat) .În final se vor identifica câteva modalităţi de reevaluare a evenimentului considerat 
stresant prin prisma gândirii pozitive. 

3. ACTIVITATEA: Diploma mea 
OBIECTIV:Dezvoltarea stimei de sine 
NIVEL: liceal 
MATERIALE NECESARE : fise, creioane 
DURATA: 20 min. 
DESCRIERE: Fiecare elev primeşte o fişă cu titlul ”Diploma mea” pe care o completează. După 

completarea fişei cei care doresc, o prezintă clasei. 
4. ACTIVITATEA: Punctele tari şi slăbiciunile mele 
OBIECTIV: Dezvoltarea stimei de sine 
NIVEL: liceal 
MATERIALE NECESARE: fişe, creioane 
DURATA: 30 min. 
DESCRIERE: Fiecare elev primeşte o fişă cu titlul “Punctele tari şi slăbiciunile mele” pe care o 

completează având la dispoziţie 10 min. După completarea acesteia de către toţi elevii se vor realiza 
discuţii pe grupuri de câte 3-4 elevi timp de 5 min., în cadrul cărora fiecare va împărtăşi colegilor de 
grup răspunsurile date. In final se va realiza timp de 15 min. o discuţie la nivelul întregii clase în 
cadrul căreia unii dintre elevi vor fi ajutaţi să-şi completeze lista cu punctele tari. Se va urmări, de 
asemenea, deplasarea discuţiei pe posibilitatea remedierii unor aspecte mai puţin pozitive ale 
propriei persoane. 
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Abandonul  şcolar                                                                     
Cauze şi modalităţi de prevenire 

 

Prof. înv. primar Iordache Daniela 
Şcoala Gimnazială Mircea- Vodă, Călărași 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 
şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală , găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 

 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).     

  Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta. 
  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 

elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
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elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 
  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  

grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 
În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 

trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 

Prof. înv. primar Iordache Laura                                                         
Şcoala Gimnazialǎ Centralǎ Câmpina 

                    

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

  Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 

- îi lipsește motivația școlară; are dificultăți de învățare; are o rată a absenteismului mare; are 
rezultate școlare slabe; are imagine de sine scăzută; este izolat față de colegi; îi lipsesc achizițiile în 
zona autocunoașterii; este incapabil să se adapteze la mediul școlar; are o lipsă reală a unui suport 
școlar; manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei 
unui control parental; cerințe educaționale speciale; stare de sănătate precară; manifestă 
comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, vandalism, consum 
de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); provine din medii sociale sărace; nefrecventarea 
gradiniței; lipsa unui model educațional din familie. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

  asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat;  

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 
cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze;  

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de 
educația acestuia; control parental direct și activ în viața copiilor; limitarea prestării unor activități 
lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; prezența 
părintelui/părinților în viața copilului. 
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Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.  

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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Abandonul școlar –cauze și modalități de prevenire 

 

Profesor pentru învățamântul primar, Iosif Andreea 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei 
care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 
sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Dupa unii autori, abandonul şcolar este privit ca o retragere 
conştienta a elevului din sistemul social şcolar ca urmare a pierderii interesului sau motivatiei 
pentru învatare si a angajarii in activitati exterioare învatarii sau ca urmare a lipsei de resurse 
economice pentru continuarea şcolarizarii. 

Una dintre principalele cauze ale abandonului şcolar este săracia. Familiile fără posibilităti 
financiare renuntă să isi mai trimită copiii la scoală deoarece nu ii mai pot intretine, preferand să ii 
integreze pe acestia in activitătile domestice, din gospodărie. Școlile din zonele defavorizate sunt 
caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes socio-profesional.  O alta cauza 
frecventă a abandonului şcolar sunt problemele din sanul familiei, precum divorturile sau 
agresivitatea parintilor, din cadrul familiilor dezorganizate. De asemenea, multi dintre copii renuntă 
la şcoala deoarece, din lipsa unei atente ingrijiri din partea părintilor, raman repetenti, intrucat nu 
reuşesc să facă fată cerintelor educationale. Acestea sunt cauze psihologice ale abandonului scolar, 
in care elevul se simte frustrat, inferior celorlati copii de varsta sa, de aici apărand sentimentul de 
anxietate si refuzul de a mai continua studiile. Alte cauze frecvente ale abandonului şcolar sunt cele 
psihopedagogice, care se refera la contextul unei defectuoase relatii pedagog-elev, în care acesta din 
urmă se simte evaluat subiectiv sau nu găseşte o relationare intre educatia pe care o primeşte şi 
aspiratiile sale. 

In ultima perioadă, pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare au fost demarate 
numeroase programe de reintegrare a copiilor în scoli, mai ales in comunitatile de romi (cum este si 
cazul la şcoala unde îmi desfăşor activitatea ca şi cadru didactic) şi în cele din mediul rural. S-au 
investit deja sume imense de bani spre domeniul educatiei si prevenirea abandonului scolar, insa 
acest proces este unul destul de dificil şi de durata. In primul rand, specialistii trebuie sa lupte cu 
barierele sociale şi cu familiile dezbinate, care refuză să îşi trimita copiii la şcoală. De asemenea, 
pentru a preveni abandonul şcolar, cei care trebuie să înteleagă cat de importantă este educatia, sunt 
copiii. Asadar, specialiştii in educatie spun că cel mai important lucru este acela ca elevii să 
conştientizeze că succesul şcolar le poate aduce o viată mai bună, plină de satisfactii. 

Cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de proveniență al 
elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al 
elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri în care 
părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. 
Cunoaşterea acestor atitudini şi  identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în 
raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii 

1006



sunt încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă. Emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean 
al unei comunități. Neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială. 

Școala are rolul de a identifica elevii care, datorită unor influențe de natură economică, socială, 
culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența factorii 
de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor copiilor. 

Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar sunt 
să se diversifice și să se facă mai atractive activitățile școlare; să se organizeze activități 
extrașcolare menite să atragă elevii; să se stabilească și să se aplice  programe de recuperare a 
materiei școlare pentru elevii cu astfel de probleme; să existe comunicare asertivă și eficientă cadru 
didactic-elev; oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
exigențele școlare să fie rezonabile; sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul 
individualizat, adaptat nivelului real al copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; să nu mai 
promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; disciplina școlară să nu fie 
nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; să se evite practicile educative percepute de elevi 
ca fiind nedrepte, frustrante; sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale;  să se facă 
programe de consiliere pentru părinți; 

Abandonul școlar este rezultatul unei combinatii de cauze interne si externe, de factori interni si 
factori externi. Fiecare abandon are o istorie personală si socială legată de modul cum se aplică 
diferentiat principiul dezvoltării și pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul, cât şi cu familia şi școala. 
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MODALITĂȚI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Prof. înv. primar  Iovănel Tatiana 
Școala Gimnazială Jiana, Mehedinți 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 
elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

O altă categorie cu risc de abandon școlar este aceea a copiilor care provin din familii cu o 
situație financiară precară, care nu le permite deplasarea la școală cu mijloace de transport în comun 
sau procurarea celor necesare cursurilor. În asemenea cazuri, se pot găsi soluții de genul 
campaniilor sociale sau a activităților de voluntariat în care chiar subiecții în cauză pot fi implicați 
și la final ajutați. Bursele sociale și rechizitele oferite la început de an școlar sunt și acestea 
binevenite. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea  competenţelor  cadrelor  didactice  de  lucru  în  echipă  şi  de  folosire  a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu  
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

* Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor  resursele  necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin  dezamăgirile  personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri  care să  asigure  transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
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potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii.  
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 
 

Prof. înv. preşcolar: Irimia Adriana 
Grădiniţa cu p. p. nr. 42, Sibiu 

 
 
 
Prevenirea abandonului școlar este un proces anevoios, plin de obstacole, însă copiii pe care îi 

educăm merită aceste eforturi.  
Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm calitățile și potențialul acestor copii cu risc de 

abandon școlar, o să vedem că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi valorificat, cu condiția să 
vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele negative. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav.  

Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari.  

Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar îl reprezintă participarea tuturor copiilor la 
programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 
dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu numeroase 
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obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru a le oferi 
șansa de a clădi un viitor mai bun. 

 
 
 
Bibliografie: 
 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
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Prevenirea abandonului școlar prin activități 

realizate în strânsă colaboare cu familia elevului 
 
 

Prof. înv. primar Irimia Anca 
Școala Gimnazială Nr. 2 
Hunedoara/ Hunedoara 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă, după unii autori, una din multiplele forme ale eşecului şcolar. 

Abandonul şcolar are de asemenea accepţiuni şi semnificaţii diferite: ieşirea din sistem înainte de 
absolvirea unuia dintre nivelele acestuia; ieşirea din sistem indiferent de nivel fără obţinerea 
diplomei care atestă finalizarea nivelului respectiv de învăţământ; părăsirea sistemului de 
învăţământ fără dobândirea unui certificat care să ofere posibilitatea integrării în piaţa muncii; 
ieşirea prematură din nivelul secundar de educaţie fără integrarea în programe de tipul “şansa a 
doua”. 

Profesorii au capacitatea de a îmbunătăţi integrarea  copiilor ce provin din familiile cu risc şi a 
adolescenţilor cu probleme de adaptare în societate. În prezent pe umerii pedagogului revin multe 
sarcini, de aceea statutul său este adesea pus într-o lumină nu tocmai favorabilă din cauza criticilor 
aduse la adresa lui. Conform opiniilor specialiştilor, pedagogii adesea se simt izolaţi, nu pentru că ei 
manifestă o activitate individuală, ci pentru că aşteptările vis-à-vis de activitatea lor sunt foarte 
mari, iar posibilităţile îndeosebi cele financiare limitate, “precum şi datorită criticilor care le sunt 
adresate, de multe ori pe nedrept”. Însă în orice împrejurare, indiferent de rezultatele obţinute, 
profesorii doresc ca demnitatea lor să rămână intactă şi să fie respectaţi. 

 
Sugestiile direcţionate profesorilor din învăţământul preuniversitar, propuse pentru optimizarea 

procesului educaţional şi eradicarea abandonului şcolar, sunt următoarele: 
 
 Colaborarea strânsă dintre familie şi şcoală. Este o condiţie de bază în realizarea cu succes a 

idealului educaţional – parteneriatul dintre şcoală şi familie. Doar cunoscând realitatea pe care o 
trăieşte elevul în câmpul şcolar şi în cel familial putem dirija cu succes actul educaţional. Un 
pedagog este obligat să colaboreze şi să conlucreze, în mod individualizat şi personalizat, cu elevul 
şi familia sa.  

 
 Pregătirea temeinică pentru fiecare întâlnire cu elevii. Elevii în ziua de azi sunt foarte bine 

informaţi, prin abundenţa informaţională cu ajutorul mijloacelor mass-media, de aceea profesorul 
este obligat să se autoinstruiască prin actualizarea continuă a informaţiei şi a mesajului transmis 
elevilor. Profesorul trebuie “să ţină cont de această nouă situaţie dacă doreşte să fie înţeles şi să 
câştige atenţia tinerilor, să le deschidă apetitul pentru învăţătură, să le demonstreze că informaţiile şi 
cunoaşterea sunt două lucruri diferite, cunoaşterea necesitând effort, concentrare, disciplină şi 
fermitate”.  

 
 Monitorizarea procesului instructive-educativ a fiecărui elev în mod individual. Doar 

cunoaşterea foarte bună a potenţialului fiecăruie elev  permite pedagogului să elaboreze unele 
strategii de lucru individualizate în soluţionarea problemei eşecului sau abandonului şcolar. 

 
 Implicarea activă a elevilor şi a profesorilor, a autorităţilor şcolare, în soluţionarea 

conflictelor apărute în colectivul unei clase. Soluţionarea conflictelor este o artă ce derivă din 
măiestriea pedagogică, de aceea fiecare pedagog trebuie să o deţină, ceea ce vine o dată cu 
experienţa pedagogică şi cere implicarea tuturor factorilor de decizie. 
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 Consilierea psihologică a oricărei abateri de la normativitatea şcolară. Fiecare unitate de 

învăţământ preuniversitar este obligată să aibă psiholog şcolar, care să se ocupe de orice problemă 
apărută la nivel de act didactic. Colaborarea strânsă dintre cadrul didactic şi psihologul şcolar duce 
la depistarea la timp a problemelor cu care se confruntă elevul atât în cadrul şcolii cât şi în familie 
şi, respectiv, găsirea şi elaborarea unei strategii de lucru cu elevul şi familia sa. 

 
 Meditaţii suplimentare elevilor care întâmpină greutăţi la disciplinele şcolare. Pentru 

realizarea cu succes a actului instructiv–educativ, profesorii deseori trebuie să se implice voluntar în 
acordarea de meditaţii la disciplinele la care depistează un randament şcolar mai scăzut. Pentru 
aceasta ei trebuie să-şi cunoască foarte bine discipolii şi să fie mereu informaţi cu realitatea şcolară 
a fiecărui elev în parte. 

 
 Completarea dosarelor în mod corect şi integral. Deseori instanţele auxiliare care se ocupă 

de soluţionarea cazurilor de devianţă şcolară, abandonul şcolar fiind considerat o formă a deviaţei 
şcolare, menţionează faptul că dosarele acestor elevi conţin date incomplete. Acest aspect ne duce la 
concluzia că asemenea erori se comit fie din neştiinţă, fie din neglijenţă şi indiferenţă.  

 
 Colaborarea profesorilor şi lucrul lor în echipe. Această recomandare se referă atât la 

soluţionarea propriu-zisă a fiecărui caz de devianţă şcolară, cât şi la colaborarea reciprocă pentru a 
contribui la flexibilitatea programelor, ceea ce ar putea duce la reducerea eşecului şi inadaptabilităţii 
şcolare, de asemenea “ar asigura o orientare teoretică mai bună în vederea unei educaţii pe termen 
lung”. 

Profesorii trebuie în permanenţă să se adapteze ritmului, schimbărilor survenite în relaţiile cu 
elevii, să deplaseze accentul de pe comunicarea de informaţii pe sprijinirea elevilor în procesul de 
descoperire, organizare şi sitematizare a cunoştinţelor, devenind un ghid şi un formator. 

 
 
Bibliografie:  
 
 Cerghit, I.; Radu, I.T.; Popescu, E.; Vlăsceanu, L.,  „ Didactica”, manual pentru clasa a X-a, 

şcoli normale, E.D.P., R.A., 1997 , pg. 17-21; 
Kant, Im., Tratat de pedagogie. Iaşi, Editura Agora, 1992, pg. 19-35.  
Nica, I, Ţopa, L., Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1974, pg 13-29; 
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ȘANSĂ PENTRU VIITOR! 

 

Prof. IRIMIA CARMEN                                                                
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“ Constanța 

 

,, Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea’’ 
(Nelson Mandela) 

 
 
Ne confruntăm astăzi în sistemul educațional românesc cu o provocare căreia suntem obligați 

să-i găsim soluții și modalități moderne de abordare: abandonul școlar.  
 
Există diverși factori favorizanți care generează  abandonul şcolar al elevului: 
 
 Probleme și dificultăți financiare ale familiei. În mediul social românesc se întâlnesc tot mai 

multe familii dezorganizate care nu au  resursele necesare pentru susținerea educației copiilor, care 
utilizează sprijinul acestora în activitățile casnice sau chiar ca forţă de muncă. 
 

 Modelul și nivelul educațional al membrilor familiei. Există studii care atestă influența 
părinților sau a fraților care imprimă un model educațional cu un nivel scăzut de opt- zece clase. 
Chiar dacă sunt copii într-o familie care doresc să-și continue și să- și finalizeze studiile  presiunea 
familiei își pune amprenta și astfel copiii renunță la școală. 
 

 Scăderea încrederii în sistemul actual educațional. Modificările continue ale parcursului 
educațional în sistemul actual, programe încărcate cu accent redus pe practică, lipsa dotărilor pentru 
abordări tehnologice noi conduc la dezinteresul și părăsirea timpurie a școlii. 

 
Plecând de la această confruntare permanentă pe care am întâlnit-o în activitatea mea 

profesională, am inițiat în urmă cu trei ani un proiect numit „Șansă pentru viitor!“ care include 
activități de voluntariat în care sunt implicați elevi și  profesori din cadrul unității noastre școlare.  

 
Obiectivul acestui proiect este sprijinirea elevilor din învățământul profesional cu risc de 

abandon școlar. În cadrul activităților sunt colectate produse alimentare, produse de curățenie, 
obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte. 

 
Feedback-ul pozitiv primit din partea cadrelor didactice voluntare dar, mai ales din partea 

elevilor voluntari și gradul de implicare în aceste activități ne-au permis să sprijinim și să încurajăm 
elevii să- și finalizeze parcursul educațional.  

 
 
Bibliografie: 
 
****http://dar.episcopiadevei.ro/index.php/2015/10/20/ce-este-abandonul-scolar-cauze-si-

modalitati-de-prevenire/ 
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CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI PREVENIREA ACESTUIA 

 
 

Prof. Isachi Elena,  
Școala Gimnazială „Scarlat Longhin“ Dofteana 

 
 
Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 

anumit nivel de învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii 
a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome.  

 Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie.  

Măsurile care duc la înpiedicarea apariției fenomenului de abandon școlar sunt: integrarea 
elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi menţinerea acestora în sistemul şcolar, creşterea 
responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflaţi în abandon, monitorizarea stării 
sistemului, pentru a preveni timpuriu apariţia de crize şi a identifica periodic modificări în ceea ce 
priveşte factorii de abandon şcolar. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului, determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
 îi lipsește motivația școlară; 
 are dificultăți de învățare; 
 are o rată a absenteismului mare; 
 are rezultate școlare slabe; 
 are imagine de sine scăzută; 
 este izolat față de colegi; 
 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
 are o lipsă reală a unui suport școlar; 
 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a 

lipsei unui control parental; 
 cerințe educaționale speciale; 
 stare de sănătate precară; 
 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de 

vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
 provine din medii sociale sărace; 
 nefrecventarea gradiniței; 
 lipsa unui model educațional din familie. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori“. 
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Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor 
locative necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin 
necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi 
învăţării, cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult 
dându-i repere pe care să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de 
raportare la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
 control parental direct și activ în viața copiilor; 
 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 
 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu 

astfel de probleme; 
 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
 exigențele școlare să fie rezonabile; 
 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului 

real al copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
 să existe o dotare materială adecvată în școală; 
 programe de consiliere pentru părinți; 
 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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Abandonul şcolar 

 

 

Înv. Isachi Iulia Gabriela,  

Colegiul Național „Mihai Eminescu“, Iași 
 

 

Educatia este percepută ca o funcție vitală a societății, iar școala drept principala instituție prin 
care societatea își perpetuează existența. Astfel școala este un „factor cheie“ al dezvoltării. De la 
școală se așteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul și să înțeleagă prezentul, să îi 
ajute să conștientizeze și să își asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului 
colectivităților către un viitor dorit. Din acest punct de vedere orice problemă cu care se confruntă 
acest sistem de învățământ trebuie analizată, dezbatută și trebuie cautate solutii pentru o eventuală 
ameliorare. Pe această linie se înscriu și problemele de risc de abandon școlar și problemele 
comportamentale. 

Abandonul reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării școlii, 
părăsirea sistemului educativ înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete 
sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Din punct de vedere legal se specifică faptul că 
frecventarea obligatorie a școlii încetează la sfarșitul clasei a X- a. Atunci când statul controlează 
frecventarea școlii, abandonurile înaintea termenului legal al școlarității obligatorii sunt relativ rare, 
fiind adesea deghizate în absenteism intens.  

În plan social, abandonul şcolar, excluderea socială şi profesională, analfabetismul pot fi 
considerate forme ale eşecului școlar. De multe ori abandonul se asociază cu delincvenţa juvenilă, 
cu recurgerea la droguri, cu viaţa de familie dezorganizată. Fenomenul se înregistrează în special la 
sate şi în comunităţile de rromi, unde copiii sunt folosiţi ca sursă de venit sau văzuti ca indivizi cu 
responsabilităţi în gospodărie. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor școlare ar fi bine să identificăm și să studiem 
câteva cauze: 

a) Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie și lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, multi dintre elevii claselor 
gimnaziale renuntă în primii ani de studiu, rămănând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau muncind ca zilieri la oameni mai avuți din sate. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educatiei. Această stare provoacă, deseori, exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Tendința de a considera că familiile din zonele defavorizate nu valorizează 
pozitiv importanța educației este superficială. Lipsa interesului pentru școală se explică prin 
presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților și prin lipsa de cultură a 
comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate 
prin orientarea fondurilor disponibile spre școli din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu 
centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, 
dar și asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de școală. 

b) Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reușita sau eșecul școlar și profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu școala. Cunoașterea acestor atitudini și identificarea surselor de posibile tensiuni sau 
blocaje manifestate în raport cu carierea școlară a tinerilor constituie un factor important în 
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prevenirea abandonurilor. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Una dintre marile probleme cu care se confruntă mediile politice, şi socio-economice din 
România o reprezintă educaţia copiilor rromi. 

Din păcate, cei care nu frecventează sau abandonează şcoala sunt deseori discriminaţi – învaţă 
în clase sau şcoli separate, puşi în ultimele bănci ale clasei, trataţi cu indiferenţă, agresaţi verbal de 
către copii sau profesori, trăiesc în orfelinate, în instituţii pentru copii cu handicap sau, pur şi 
simplu, pe străzi şi în canale. Estimativ, jumătate din romii care trăiesc în România sunt analfabeţi. 
Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie are ca scop prevenirea şi combaterea 
marginalizării şi excluderii sociale prin îmbunătăţirea ratei de participare la educaţie. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. Isai Anca Iuliana 
Scoala Gimnaziala Jijila, jud. Tulcea 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

 
Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 

şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială.  
 
Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la 

care legea tratează oamenii ca adulţi. 
• Factorii psihologici. 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 

agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 

şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 

risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului 
şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au 
fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare 
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pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care 
se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a 
celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac 
parte, depistarea şi corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea 
colaborării şcoală-familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate 
pentru scoaterea lor de sub influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 
În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în 
formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului cu 
educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil.  

 
Aceasta trebuie să identifice: 
o Cum este fiecare 
o Ce ştie fiecare 
o Ce face fiecare 
o Cum cooperează cu ceilalţi 
 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 
indiferent de nevoile lui sociale. 
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Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
 
Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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Proiect educațional 

,,Școala, a doua mea casă!” 
 
 

Prof. înv. primar Ispas Mariana Gabriela 
Şcoala Gimnazială „Horea” 
Cluj-Napoca, Judeţul Cluj 

 
 
TITLUL PROIECTULUI: „Școala, a doua mea casă!” 
PARTENERI:  
-   părinții elevilor   
-   profesorii care predau la clasă 
COORDONATOR PROIECT: Ispas Mariana Gabriela 
DURATA PROIECTULUI: 3 ani 
       
DESCRIEREA PROIECTULUI: 
ARGUMENTUL: 
Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 

anumit nivel de învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii 
a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome. 

Școala noastră este școală incluzivă, de aceea avem tot mai mulți copii care provin din familii 
defavorizate, dezmembrate, cu părinți abandonați sau plecați în străinătate. Aceștia sunt de cele mai 
multe ori violenți cu colegii de vârsta lor sau cu cei mai mici, dezinteresați de a învăța, absentează și 
unii ajung să abandoneze școala. Din nefericire acești copii fac rău și celor mai mici decât ei și se 
întâmplă uneori să fie ținta unor acte de bullying.  

În această situație am considerat ca fiind necesar un proiect care să amelioreze aceste situații, 
asigurând elevilor din încă din clasele mici nevoi educative obligatorii, o doză mai mare de civism, 
de a studia mai mult, de a-și dori să realizeze ceva în viitor, ca adult.   

La ciclul primar se consolidează deprinderile însușite în familie cât și în grădiniță, deprinderi de 
comportament, de gestionare a emoțiilor, de găsire a unor soluții la diversele problem care pot 
apărea în colectivitate. 

Creșterea unor generații sănătoase de elevi, își va pune amprenta asupra viitoarei societăți. De 
aceea este necesară o muncă susținută, de echipă în a identifica, a depista la vreme situațiile de criză 
și de a acționa cât mai eficient. Activităţile din proiect le permit elevilor să-şi întărească încrederea 
în ei înşişi dându-le oportunitatea de a se exprima în altă manieră, de a-şi depăşi limitele, de a găsi 
motivaţia pentru studiu şi au ca scop diminuarea ratei absenteismului şi abandonului şcolar. 

 
SCOPUL PROIECTULUI: 
- dezvoltarea şi diversificarea strategiilor didactice care să ducă la diminuarea abandonului 

şcolar, să promoveze metode în predare-învăţare incluzive care să răspundă nevoilor elevilor, să 
crească motivaţia elevilor de a-şi continua studiile. 

 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
- Dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de şcoală; 
- Elevii să fie capabili să identifice valorile, resursele importante furnizate de şcoală; 
- Identificarea surselor de stres şcolar; 
- Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitivă prin 

autocunoaştere şi dezvoltare personală; 
-  Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată. 
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GRUPUL ȚINTĂ: 
- elevii din clasa a II-a B, cu preponderență cei timizi, stresați, din familii dezorganizate. 
- cadre didactice 
- părinți 
 
ACTIVITĂȚI: 
- Realizarea unor postere pe tema ,,STOP VIOLENȚEI, START PRIETENIEI!” 
- Învățarea cântecului ,,Să fim prieteni!”  
- Desfășurarea unor jocuri pentru creșterea stimei de sine: ,,PORTRET”, ,,DIPLOMA” etc. 
- Confecționarea de păpuși pentru scenetă 
- Realizarea și punerea în scenă a unei piese de teatru ,,Ciuboțelele Ogarului” 

 
 EVALUAREA PROIECTULUI:  
-fotografii, diplome, expoziție cu păpușile realizate, diplome de interpretare a rolurilor,  
-realizarea unei reviste care cuprinde activitățile desfășurate 
   
REZULTATE: 
-3 elevi cu probleme de comportament s-au împrietenit cu ceilalți, iar conflictele sunt mai rare 
-copiii cu CES sunt mai încrezători și au înregistrat progrese la învățătură 
  
IMPACTUL: 
-elevii vin cu mai mare drag la școală, au o stimă de sine mai ridicată 
-profesorii și învățătoarea au exersat abilități de lucru cu elevii care au îmbunătățit rezultatele la 

învățătură ale elevilor 
-părinții s-au implicat mai mult în viața școlii, au participat la pregătirea teatrului și la celelalte 

activități. 
 
  
 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

Cretu E. – Probleme de adaptare scolara, Ed. ALL Educational Bucuresti, 1996; 
Jinga I. – Managementul invatamantului, Ed. Aldin, Bucuresti, 2001; 
https://www.eduvolt.ro/blog/edu-ideea/strategii-educationale-motivarea-elevilor/ 
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STRATEGII DE COMBATERE A ABANDONULUI ȘCOLAR                               

LA ELEVII CU DEFICIENȚĂ MINTALĂ 
 
 

Prof. ISTRATE ISABELLA-MARIA 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” 

Gura Humorului, jud. Suceava 
 
 
Creșterea motivației elevilor în vederea reducerii absenteismului / abandonului şcolar, se poate 

realiza prin  dezvoltarea competenţelor de comunicare, a competențelor artistice prin implicare și 
valorizare atât în activitățile școlare cât și prin activitățile extrașcolare. Un elev implicat în propria 
educaţie va fi un elev motivat să îşi cunoască potențialul, să își valorizeze capacitățile și să își 
finalizeze studiile.  

În acest context, situaţiile de învăţare trebuie să fie legate de aspectele reale ale vieţii astefel 
încât, elevul cu deficiență mintală să înțeleagă utilitatea noțiunilor studiate. De asemenea, 
activitățile extracurriculare contribuie esențial la creșterea stimei de sine a elevilor prin valorizarea 
calităților acestora funcție de abilitățile lor. 

Profesorul trebuie să realizeze un mediu de învăţare activă, participativă şi creativă în care 
elevul să se regăsească și la realizarea căruia să fie partener activ. Implicarea  părinților în activități 
comune cu școala contribuie la realizarea unui climat de încredere și sporire a afectivității dintre 
elevii cu deficiență mintală și părinți. Identificarea cauzelor care determină apariția absenteismului/ 
abandonului adeseori asociate cu frecventarea unui anturaj nepotrivit și intervenția primară asupra 
acestor probleme conduc la rezolvarea favorabilă a acesteia. 

Este foarte important ca toți factorii educaționali profesori-elevi-părinți să colaboreze în 
realizarea și desăvârșirea educației elevilor atât în educația formală cât și cea informală. Ca urmare 
este important ca profesorii să urmărească în procesul de prevenire și combatere a absenteismului și 
a abandonului școlar la elevii cu deficiență mintală următoarele aspecte:  

- identificarea elevilor cu număr crescut de absențe; 
- identificarea cauzelor care conduc la absenteism şcolar; 
- conştientizarea consecințelor negative ale absenteismului şcolar; 
- dezvoltarea stimei de sine a elevilor prin autocunoaştere și dezvoltare personală; 
- creşterea motivaţiei şcolare prin activități formale și informale. 
Intervenția timpurie, odată cu primele semne ale scăderii interesului elevului față de activitățile 

școlare și extrașcolare constituie un pas mare în demersul împiedicării absenteismului și / sau 
abandonului școlar. Pe planul activităților didactice trebuie ca procesul de predare-învățare-evaluare 
să fie adaptat nevoilor și posibilităților de înțelegere ale fiecărui elev.  

Odată ce elevul înțelege noțiunile prezentate el devine partener activ al procesului de instructiv 
educativ.  

Adaptarea conținuturilor, a metodelor didactice și mai important a mijloacelor didactice la 
nivelul așteptărilor și posibilităților elevului cu deficiență mintală acesta se va implica activ și va 
participa cu interes la activitățile școlare.  

De asemenea, valorizarea elevilor constituie un pas spre implicarea acestora în procesul 
terapeutic compensator. Fiecare elev deține, mai mult sau mai puțin evident, calități și aptitudini 
care descoperite pot fi ușor utilizate în procesul didactic. Atunci când elevul înțelege noțiunile 
prezentate și poate opera cu ele în situații concrete din mediul lui de viață, el devine interesat și 
implicat în acea activitate. Valorizat și apreciat, elevul va căuta să-și confirme „valoarea” și se va 
implilica activ în actul de învățare. 

Cel mai mult elevii cu deficiență mintală pot fi însă valorizați în activitățile non-formale. 
Antrenarea în diverse proiecte educative extrașcolare și responsabilizarea acestora în derularea 
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acestor proiecte contribuie la creșterea stimei de sine a acestor elevi, la creșterea sentimentului de 
utilitate a acțiunilor lor și implicit a motivației de a participa activ la activitățile formale și non-
formale din școală.  

Atribuirea rolurilor de Eco-șeful clasei, de responsabil cu educația rutieră, de responsabil cu 
activitățile sportive sau chiar cu curățenia clasei induce sentimentul de utilitate, de prețuire prin 
faptul că i se acordă o responsabilitate și determină dorința de a se achita cât mai corect de sarcinile 
transmise. Implicarea și participarea la aceste activități, la întâlniri cu autoritățile (de ex. Poliție, 
Jandarmerie, psihologi de la antitraficul de persoane sau de la antidrog) contribuie prin exemplele 
prezentate la scăderea interesului pentru  frecventarea unor anturaje viciate ceea ce conduce la 
scăderea absenteismului și implicit a riscului de abandon. Recompensa pentru progresele realizate 
sau pentru realizarea/participarea activă la activitățile propuse constiutie un factor motivațional 
pentru elevul cu deficiență mintală.  

Antrenarea tuturor factorilor educaționali elevi, profesori, părinți, comunitate în activitățile 
elevului cu deficiență mintală contribuie la consolidarea legăturilor afective dintre acești actori ai 
actului terapeutic compensator, întărind sentimentul de apartenență al deficientului mintal la grupul 
social ceea ce determină motivarea acestuia de a participa activ la activitățile școlare și extrașcolare, 
deci de a renunța la absenteism/ abandon. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. C. Neamţu, A. Gherguţ – PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ, Ed. Polirom 2000, Iași 
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Abandonului şcolar. Cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. înv. Primar: Istudor Corina Luminita 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.  

 
Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 

dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

 
Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm 
sa identificăm şi să studiem câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 
de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea 
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surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie 
un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

 
Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 

de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 
Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 
Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.    Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 

1027



copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  

Bibliografie: 

 Băban, A. (2001) Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj – Napoca 
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PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR 

 
 

PROF. IUJA CLAUDIA 
SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE 

LIVEZILE, BISTRITA-NASAUD 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată.  
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Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 
lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. La noi, în România, 
abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație 
foarte strânsă cu membrii familiei. 

1030



 
PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR 

 
 

PROF. IUJA CLAUDIA 
SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE, BISTRITA-NASAUD 

 
 
Despre educaţie se vorbeşte foarte mult în toate mediile şi situaţiile sociale. Instituţiile, 

organizaţiile sociale, comunităţile umane, dar şi fiecare om, în numeroase contexte de viaţă, 
individuale şi colective, evocă puterea sau slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi 
care duc la satisfacţii sau insatisfacţii, la succes sau insucces. 

În ultimii ani, şcoala noastră se confruntă cu o problemă gravă – absenteismul – ce duce la 
abandonul şcolar, implicit la eşecul şcolar.  

Elevii, din ciclul gimnazial, care acumulează un număr mare de absenţe nemotivate locuiesc la 
distanţe mari faţă de şcoală, sunt reţinuţi de familii la treburile gospodăreşti sau provin din familii 
cu mulţi copii şi cu posibilităţi materiale reduse, unele dezorganizate.  

Numărul mare de absenţe duce la imposibilitatea încheierii situaţiei şcolare, a promovării care 
atrag după ele repetenţia şi abandonul şcolar mai apoi. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai 
pentru a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării 
copilului, dar și pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a 
dezavantajului între generații.  

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai 
provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
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Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. 

Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în comunităţile cu 
risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt frecvente. 

Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii elevi 
de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 
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PĂRĂSIREA TIMPURIE A ȘCOLII 

 
 

prof. înv. primar, Ivănoiu Mariana - 
Şcoala Gimnazială Andrei Nicolescu Păcureţi, Prahova 

 
 
 
În școala românescă întâlnim elevi cu posibilităţi reale de învăţare care, datorită trebuinţei 

scăzute de autorealizare în domeniul activităţii şcolare, nu-şi utilizează la maximum aceste 
posibilităţi. Motivaţia îndeplineşte, prin urmare, un rol important în reuşita şcolară a elevilor.  

Motivaţie îsi are originea în relaţia dintre percepţiile elevului şi contextul de formare. Percepţiile 
specifice contextului şcolar, care constituie cele mai importante surse ale motivaţiei, sunt: percepţia 
elevului asupra valorii unei activităţi, percepţia elevului asupra competenţei sale de a îndeplini acea 
activitate şi percepţia controlului pe care elevul crede că-l exercită asupra unei activităţi. 

Unii elevi au aspiraţii clare şi scopuri bine fixate în timp. De exemplu, un elev îsi propune să 
obţină note bune la disciplinele care-i permit accesul la o anumită şcoală, vizând apoi să aibă o 
anumită profesie sau statut social. Angajamentul cognitiv al elevului într-o activitate şcolară se face 
în funcţie de aceste scopuri.  

Elevii care îşi fixează scopuri pe termen lung sunt mai în măsură să perceapă valoarea unei 
activităţi, chiar dacă aceasta nu le oferă satisfacţii imediate. Ei vor fi mai puternic motivaţi. În 
schimb, elevii care au o perspectivă de viitor limitată, scopuri confuze şi mai puţin structurate nu au 
un punct de referinţă pentru a judeca valoarea unei activităţi, mai ales dacă aceasta nu le oferă 
satisfacţii imediate. Astfel de elevi nu vor fi în nici un fel motivaţi pentru a îndeplini activităţile care 
li se propun. 

Lipsa de interes corelată cu o atitudine negativă faţă de învăţătură şi de şcoală, în general, 
declanşează mecanisme de evitare sau de refuzare a îndeplinirii sarcinilor şcolare. Capacitatea de 
autoreglare şi de adaptare a elevului la cerinţele activităţii şcolare este influenţată şi de factori 
afectivi, pe dimensiunea stabilitate - instabilitate emoţională. 

Atunci când se evaluează impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, se 
iau în consideraţie o serie de parametrii: situaţia economică a familiei şi statutul socio-profesional al 
părinţilor, relaţiile intrafamiliale şi tipul de coeziune familială, stilul educaţional şi nivelul cultural 
familial, structura familiei.  

Situaţia economică precară şi instabilă, nivelul scăzut al veniturilor familiei afectează traiectoria 
şcolară a elevului în mai multe feluri. În primul rând, sărăcia face ca multe familii, în special din 
mediul rural, să nu poată suporta cheltuielile de şcolarizare ale copilului-rechizite, îmbrăcăminte, 
transport-şi atunci ele recurg la întreruperea şcolarităţii. În al doilea rând, sunt situaţii în care 
familiile fac mari eforturi financiare şi sacrificii pentru a-şi trimite copiii la şcoală, dar lipsurile pe 
care trebuie să le suporte se transformă adesea în conflicte intrafamiliale 

Cunoaşterea capacităţii intelectuale reale de a face faţă sarcinilor şcolare permite în cele din 
urmă identificarea chiar şi a celorlalţi factori determinanţi ai reuşitei şcolare.    

Capacitatea de învăţare reală a elevului, raportată la performanţa lui şcolară actuală, ne permite 
să aflăm ce ar fi în stare să înveţe elevul slab la învăţătură dacă s-ar schimba sistemul de cerinţe 
instructiv - educative, metoda de predare, materialele prezentate la lecţie, motivaţia, atitudinea 
elevului faţă de activitatea şcolară 

Trebuie avut  în vedere faptul că randamentul şcolar mediocru, reprezentat de notele 5 şi 6 
obţinute de elevi este în fond un rezultat relativ slab, deşi oferă promovabilitate. La integrarea 
socioprofesională ne putem întreba care vor fi rezultatele celor care au promovat şi absolvit şcoala 
cu note de 5 şi 6? Credem că nu greşim în a afirma că rezultatele vor fi slabe. Desigur, vor fi si 
unele exceptii, dar acestea nu diminuează apreciera generală asupra pregătirii mediocre. De aceea, 
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specialistii din domeniul educaţiei, printre care şi cei de la UNESCO, apreciază că notele de 5 şi 6 
obţinute de unii elevi înseamnă, în ultima instanţă, semieşec şcolar. 

Fiecare caz de abandon şcolar este unic, cu particularităţi proprii, şi poate proveni din 
combinaţii inedite de factori, uneori imposibil de prevăzut.  

Acest lucru implică o analiză diferenţiată, flexibilă şi adaptată fiecărui caz în parte. 
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Rolul și importanța literaturii în școală 

 
 

Prof. Ivănescu Eliana, 
Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești, Judetul Vâlcea 

 
 
Literatura  română în şcoală este importantă datorită laturii artistice prin care realizarea 

obiectivelor instructiv-educative ale învăţământului se pot înfăptui având ca scop sensibilizarea 
elevilor. Astfel, prin intermediul modelelor de artă literară oferite spre receptare, disciplina aceasta 
acţionează direct asupra sensibilităţii şi implicit conştiinţei acestora formându-i spiritual, 
modelându-le atitudini şi comportamente umane. 

Importanţa educativă deosebită a disciplinei este completată şi de locul pe care ea îl are în 
planurile de învățământ. În toate ciclurile de învăţământ şi în  toate clasele, indiferent de profilul 
şcolilor, literatura română este prezentă în diferite grade de relevanţă.  

În ciclul gimnazial, ea este reprezentată prin multe opere aparţinând diferitelor genuri şi specii, 
receptarea lor fiind, în noile manuale alternative, strâns împletită cu studierea limbii române. În 
ciclul liceal, literatura este şi va trebui să fie bine reprezentată, iar receptarea ei va trebui să iasă din 
limitele unor criterii extraestetice (istoriste, sociologizante, moralizante, etc.), operante sub diverse 
forme, în vechile manual. 

Studierea limbii și literaturii române atât în învățământul primar, gimnazial, cât și liceal, își 
propune să contribuie la dezvoltarea capacității de receptare a mesajului unor texte, a valorilor 
multiple ale acestora: cognitive, formativ-educative, cultural-estetice. 

Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de important în formarea personalităţii 
elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul postşcolar la 
învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere.  

Ora de literatură trebuie să se bazeze, în primul rând, pe lucrul cu textul. Aceasta înseamnă că în 
cadrul unei lecturi dirijate de către profesor, elevul deconstruieşte textul pentru a-i reconstitui 
semnificaţiile. Judit Langer identifică patru relaţii care se creează între cititor şi text: a păşi din 
exterior spre interior - intrarea în lumea textului; a fi în interior şi a explora lumea; a păşi înapoi şi a 
regândi datele pe care le avem; a ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa 

În desfăşurarea procesului cunoaşterii operei literare în context şcolar se impune ca elevii să fie 
permanent puşi în contactul direct cu operele, ceea ce presupune stimularea pe această cale a 
sensibilităţii lor. Profesorul trebuie să fie un ghid priceput care să conducă elevii în înţelegerea 
limbajului literar. De aici decurge obligaţia de a veghea la formarea şi consolidarea deprinderilor 
elevilor, de a citi curent, conştient şi, mai ales, expresiv, de a-şi exprima impresiile de lectură într-o 
vorbire şi scriere corecte, de a-şi însuşi  un limbaj critic adecvat, de a le asigura un orizont cultural 
care să  înlesnească surprinderea intenţionalităţilor virtuale ale operelor. 

Obiectivele cunoaşterii şi receptării literaturii române ca proces didactic desfăşurat într-o 
viziune modernă sunt: formarea interesului elevilor pentru lectura textelor literare şi, pe această 
cale, modelarea gustului lor estetic. Acesta este un obiectiv general care include şi alte obiective 
precum: cultivarea gândirii, a imaginaţiei, în special a celei creatoare, a spiritului de observaţie, a 
exprimării, cât şi educarea unor sentimente deosebite, precum cele morale (ataşamentul faţă de ceea 
ce înseamnă adevărul, binele şi frumosul, faţă de locurile natale şi ceea ce ele înseamnă: familie, 
sat, oraş, ţară), cât şi formarea unei conduite civilizate în societate.  

Procesul de studiere a literaturii române, în gimnaziu și în liceu, cunoaște mai multe etape, 
fiecare vizând anumite obiective: 

 Etapa citirii explicative (clasele V-VI) are ca obiective formarea deprinderilor de lectură 
corectă, expresivă, îmbogățirea vocabularului, extragerea ideilor principale și secundare dintr-un 
text, rezumarea operelor. 
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 Etapa lecturii literare (clasele VII-VIII) are ca obiectiv trecerea de la receptarea textului ca 
mijloc de comunicare la receptarea estetică a literaturii. 

 Studiul noțiunilor de teorie literară se realizează atât în gimnaziu, cât și în liceu, în strânsă 
legătură cu studiul textului literar.  În liceu, sunt reluate și nuanțate anumite noțiuni studiate în 
gimnaziu ca romanul (modern obiectiv/subiectiv etc.), nuvela (fantastică, naturalist, realist, 
romantică). 

 Etapa studierii literaturii române în dezvoltarea ei istorică (clasele IX, X, XI, XII), când 
elevul, plecând de la lecturi și cunoștințe prealabile, face raționamente cu o arie de cuprindere mai 
largă decât informația strict prezentată în text. 

Așadar, prioritatea literaturii rămâne finalitatea principală a procesului de receptare a ei în 
şcoală, aceasta fiind de a forma din elevi cititori, în devenire oameni capabili de a adopta o poziţie 
personală faţă de lecturile lor. De aceea, profesorului de literatură i se impune să nu uite că trebuie 
să dezvolte la elevi gustul pentru frumosul artistic, pentru frumosul din natură, din relaţiile 
interumane, să aibă în atenţie cristalizarea criteriilor de apreciere a valorilor literar-artistice.  
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Ivănoiu Nicolița Andreea,  
Liceul Tehnologic Bîlteni 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

 
Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 

studiem câteva cauze:  
 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează 
posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. Aceste cauze ar putea fi 
eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor 
legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul 
elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

  climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
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adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie.  
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ABSENTEISMULŞCOLAR – O PROBLEMĂ MEREU ACTUALĂ 

 
 

PROF. IVĂNUȘ NICOLETA 
GRĂDINIȚA P. P. NR. 22 DR. TR. SEVERIN 

 
 
Absenteismul şcolar poate fi definit ca o problemă socială explicată din ce în ce mai des drept o 

caracteristică socio-culturală a mediului din care provine elevul, caracterizată prin conduită 
evazionistă, stabilă, permanentă, cronică ce reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 
motivaţie, şi încredere în educaţia şcolară. Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională 
(conduită de tip evazionist, o formă de evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca 
traumatizantă). 

Absenteismul poate fi o formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei 
unor probleme). Poate semnala şi reducerea ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu 
obiectivele şi aspiraţiile grupului de elevi. Absenteismul este folosit de elevi ca o formă de 
agresiune pasivă împotriva şcolii, fără a le mai fi frică de posibilele pedepse ce ar surveni atât din 
partea conducerii instituţiei, cât şi a părinţilor. 

Absenteismul este primul factor asociat în mod direct cu abandonul şcolar. Este prezent mai 
frecvent în mediul urban, în cadrul familiilor sărace. În general, cei care ajung să abandoneze şcoala 
sunt elevii care învaţă la şcoli profesionale.  

 
Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de absenteism: 
-absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la câteva 

discipline); 
-absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează abandonul 

şcolar); 
-căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra- sau interpersonală); 
-dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi); 
-dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’); 
- atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem; 
 
Semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală sunt funcţia de separare sau de individualizare, 

mai ales la adolescenţi. Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este 
de altfel primul pas spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în 
rândul elevilor acest fenomen: 

Cauze 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); 

Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familiei: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate; 

Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 
supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului), 
evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, politici 
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale foarte importantă este şi variabila vârstă. 

Efectele absenteismului sunt de natură complexă, conducând pe lângă pierderi din sistemul de 
cunoştinţe, la tentaţii de comportamente delicvente, conflicte cu părinţii şi chiar grupul de prieteni, 
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insuccese repetate sau eşecuri şcolare până la abandonul şcolar, ca ultimă instanţă a absenteismului. 
Însă efectul pe termen lung este inadaptarea socio-profesională generată de insuficienta pregătire, 
sau nefinalizarea studiilor, cu repercusiuni asupra imaginii de sine şi implicit a stimei de sine, care 
într-un final pot fi generatoare de boli psihice, deci de randament social scăzut.  

Absenteismul poate deveni la rândul lui cauză a unor efecte negative atât pentru persoana în 
cauză (pe termen scurt, mediu şi lung), cât şi pentru mediul copilului care recurge la acest 
comportament. Familia poate fi grav afectată de decizia copilului de a absenta (cu referire specifică 
la absenteismul voluntar, fără ştirea părinţilor), deteriorându-se relaţiile cu copilul în primul rând, 
apoi apărând tensiuni între părinţi, iar ca efect final poate determina chiar dezorganizarea familiei. 
Lacunara pregătire, şi insuficienta dezvoltare a abilităţilor poate modifica nivelul de aspiraţii, 
limitând o viitoare dezvoltare plenară şi completă a tânărului.  

Toate acestea vor afecta pe termen lung integrarea socio-profesională a tânărului şi mai târziu a 
adultului. Cauza principală generatoare de absenteism, este în sine considerată o caracteristică a 
adolescenţei. Aceasta este incapacitatea adolescentului de a anticipa consecinţele faptelor sale. 

O bună colaborare între şcoală şi familie este posibilă numai atunci când familia înţelege bine 
rolul şcolii, acela de a fi principalul izvor de cultură şi factor de civilizaţie, iar şcoala vede în familie 
un aliat, un colaborator sincer, direct interesat de întregul proces instructiv-educativ. 

Dascălii trebuie să găsească mijloace de a comunica şi evidenţia experienţele evolutive ale 
copiilor la şcoală, trebuie să pregătească un flux constant de informaţii de calitate îndreptate spre 
părinţi, astfel încât să-i determine să-şi reexamineze atitudinile faţă de rolul de părinte şi opiniile 
despre experienţele prin care trec copiii şi să abordeze mult mai preocupaţi întreaga experienţă 
şcolară. 
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CAUZELE ŞI MODALITĂŢILE DE PREVENIRE  

A ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

PROF. JARCU FLOAREA-ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DALBOŞEŢ, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Abandonul şcolar 
reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor.  

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze:  

şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera 
şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor.  

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 
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Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  

socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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„SERVICII EDUCAȚIONALE COMPLEXE                                              
PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR” 

 

 

Jászay Laura-Andrea, Pálfi Tünde-Rozália profesori înv. primar                             
Şcoala Generală “Tompa László”, Odorheiu Secuiesc, jud.Harhita 

 

  

     

Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru viitorul societăţii. Ea are în 
acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Ca orice instituţie şi 
şcoala prezintă o serie de dificultăţi, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. Abandonul şcolar are 
consecinţe negative atât asupra tânărului care abandonează cât şi asupra societăţii.  

În cadrul proiectului POSDRU, „Servicii educaţionale complexe pentru prevenirea şi corectarea 
abandonului şcolar”, proiect POSDRU cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”, 
elevii şcolii noastre au beneficiat de o atenţie deosebită în acest domeniu. Cu acești copii din 
grupuri vulnerabile am desfășurat activități de pregătire școlară suplimentară și de timp liber. 
Activităţile din proiect şi-au  propus să crească motivaţia elevilor pentru studiu şi să scadă rata 
absenteismului şi abandonului şcolar, să dezvolte la elevi sentimentul apartenenţei la un grup, să 
creeze un spaţiu în care se stimulează creativitatea şi iniţiativa elevilor. Prin activităţi s-a urmărit de 
asemenea creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii, dezvoltarea cetăţeniei active şi a 
dezvoltării personale. Elevii prezintă predispoziţii personale în funcţie de mediul social. 
Experienţele de viaţă şcolară şi extraşcolară diferă de la o persoană la alta. 

Prin participarea la acest proiect s-a  promovat egalitatea de şanse, dezvoltarea procesului 
didactic într-un cadru multicultural, susţinerea categoriilor dezavantajate, lupta împotriva 
abandonului şi eşecului şcolar. 

Reuşita preoiectului ne-a îndemnat să organizăm cât mai multe activităţi de acest gen.  
Lucrăm de mai mult de trei decenii într-o şcoală unde marea majoritate a elevilor sunt de 

naţionalitate maghiară. În unitatea noastră şcolară mai sunt şi copii de etnie rromă.  
Deoarece în celelalte şcoli din localitate ei nu sunt şcolarizaţi (din diferite motive, cel mai des 

din cauza că nu locuiesc în zona lor de şcolarizare), la noi sunt bineveniţi, au parte de tot sprijinul 
nostru omenesc  şi profesional.  
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Pe de altă parte, în această unitate şcolară se practică educaţie incluzivă, care are ca scop 
exploatarea resurselor existente a fiecărui copil, pentru a susţine participarea la procesul de 
învăţământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi. 

Organizăm orele de curs pentru a dobândi achiziţii cognitive, iar în activităţile extraşcolare ne 
străduim ca fiecare copil să aibă achiziţii în zona consolidării stimei de sine în raport cu şcoala.   

 

   

  

 

 

 

Suntem convinşi că dificultăţile de adaptare la cultura şcolară sunt, de asemenea, un factor de 
risc ce trebuie luat în considerare în politicile privind participarea şcolară.  

Crearea sentimentului de apartenenţă la grup, dezvoltarea abilităţilor de comunicare în grup, 
lucrul în echipă, abordările educaţionale de tip inclusiv sunt tot atâtea direcţii către care şcoala s-ar 
putea îndrepta, astfel încât fiecare elev să îşi găsească locul în şcoală, să se simtă apreciat şi 
valorizat.  

Probabil achiziţiile fiecărui copil în zona autocunoaşterii şi a consolidării stimei de sine în raport 
cu şcoala reprezintă rezultate şcolare cel puţin la fel de valoroase ca şi achiziţiile cognitive la o 
disciplină sau alta. 
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Combaterea abandonului școlar 

 

Prof. înv. Preșcolar: Jeler Cristina                                                        
Școala Gimnazială Iernut-Structura G. P. N. Sălcud 

  

Motivele și cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului 
la activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni  și/sau externi ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare.  

Un copil care resimte un disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un 
moment dat, tendința de a abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate 
este un stresor semnificativ ce poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al 
copilului determinându-l în mod indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 

 îi lipsește motivația școlară; 

 are dificultăți de învățare; 

 are o rată a absenteismului mare; 

 are rezultate școlare slabe; 

 are imagine de sine scăzută; 

 este izolat față de colegi; 

 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 

 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 

 are o lipsă reală a unui suport școlar; 

 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei 
unui control parental; 

 cerințe educaționale speciale; 

 stare de sănătate precară; 

 manifestă comportamente deviante provine din medii sociale sărace; 

 nefrecventarea gradiniței; 

 lipsa unui model educațional din familie. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc  copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 
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cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

 control parental direct și activ în viața copiilor; 

 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 

 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 

 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 

 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 

 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 

 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 

 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 

 exigențele școlare să fie rezonabile; 

 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 
copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 

 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 

 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 

 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 

 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 

 să existe o dotare materială adecvată în școală; 

 programe de consiliere pentru părinți; 

 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR JICMAN IRINA                                                   
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” GALAȚI 

 

Abandonul școlar se caracterizează prin încetarea frecventării școlii înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. De 
multe ori abandonul se asociaza cu delincvența juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viața de 
familie dezorganizată. Fenomenul se înregistrează în special la sate și în comunitațile de rromi,unde 
copiii sunt folosiți ca sursa de venit sau văzuți ca indivizi cu responsabilități în gospodărie. 

Numărul copiilor care abandonează școala crește de la an la an. Pe durata unui ciclu școlar de 
opt ani, din 100 de elevi care intră în clasa I, aproape 20 se pierd pe parcurs, conform datelor 
Institutului de Științe ale Educației. 

Fenomenul se înregistrează în special la sate și în comunitățile de rromi,unde copiii sunt folosiți 
ca sursă de venit sau văzuți ca indivizi cu responsabilități în gospodărie. Situația a început să se 
înrăutățească din 2001, când rata abandonului s-a dublat brusc, iar de atunci continuat să urce.In 
general cei care abandonează școala nu mai sunt reprimiți ulterior în aceeași instituție educativă și 
nu sunt înscriși într-un program de scolarizare alternative.  

Rata abandonului școlar se stabilește ca raport procentual între numărul elevilor înscriși și 
numărul absolvenților. Dacă pâna în anul 1990 în România nu s-a vorbit despre abandon școlar sau 
neșcolarizare, sistemul neacceptând eșecul școlar ca pe o realitate, nu același lucru s-a întâmplat 
după căderea sistemului comunist. Din pacate această problemă nu a constituit o prioritate dupa 
1990.  

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 

  Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în 
a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

  Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari 
ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă ace   Dezorganizarea familiei 
atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce 
preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

  Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, 
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de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare 
de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la 
educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele 
comune din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se 
întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de 
ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

  Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

 

Bibliografie: 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

Judea Carmen - Alina - profesor învățământ primar 
Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timișoara 

 
  
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

 Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră 
şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze:  

- şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, „în condiţiile lipsei de subsistenţă” şi 
din cauza „lipsei hranei sau îmbrăcămintei necesare”. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
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realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

- cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

- climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

- factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

- factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

- anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
- identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
- implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
- creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
- psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  
- socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
- psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
- juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului primar, învățătoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor. Rolul acesteia este de a-i face să conştientizeze importanța pe 
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care o deține scoala în viața unui individ.  
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în clasă fiecare poate avea un loc, un statut, un 
rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face 
învățătoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat 
de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de 
nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile 
şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de 
restul copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative„, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Prevenirea abandonului școlar 
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Abandonul școlar constituie astăzi un fenomen întâlnit in toate sistemele de învațământ. 
Pentru cadrele didactice, motivele abandonului școlar sunt legate în primul rând de problemele 

familial ale copiilor,de influența exercitată de așa-numitul ,,grup de prieteni”asupra acestora,de 
lipsa motivatiei școlare, de faptul că aceștia sunt puși mai degrabă să muncescă decât să învețe.  

Acestea evidențiază faptul, că trebuie adoptate niște măsuri remediale prompte și rapide pentru 
ca rata abandonului școlar să scadă. În lipsa acestor măsuri fenomenul abandonului s-ar putea 
amplifica iar acest lucru va avea, așa cum am afirmat, consecințe negative pe termen mediu și lung 
asupra societății. Implementarea unor tehnologii moderne nu se poate face cu o forță de muncă 
necalificată sau insuficient calificată.  

Depinde strict de școală să ia măsuri pentru ca elevii să participe la activitati școlare mai 
atractive, ca elevilor să le pese de notele pe care le iau și de acumularea unui număr mare de 
absențe. Nu sunt de neglijat nici problemele legate de navetă,sau cele legate de tradițiile specifice 
unor minorități, sau cele legate delipsa de perspectiva oferită de școală prin inadecvarea cu piața 
muncii.  

Facem o mențiune specială pentru problemele de natură emoțională și comportamentă cu care se 
confruntă unii elevi. Însă, cu siguranță, pentru toate acestea pot fi găsite soluții de către instituțiile 
cu responsabilități în aceste direcții. 

Dacă în momentul de față, copiii stau acasă sau ies în oraș,în loc să frecventeze școala, trebuie 
adoptate niște măsuri legislative adecvate care să îndrepte lucrurile. 

 Măsurile care ar putea fi luate pentru ca fenomenul abandonului școlar să nu i-a amploare ar fi: 
colaborarea mai strânsă între familie, școală și autoritățile locale, poate fi realizată prin adoptarea 
unor strategii de colaborare mai strânsă a acestor factori responsabili de viitorul copiilor.Așa cum 
am văzut,au fost propuse de către consilieri și mediatori și măsuri mai stricte: o informare mai 
eficientă a părinților privitoare la absențele copiilor, responsabilizarea prin sancționarea părinților ai 
căror copii lipsesc de la școală,participarea elevilor cu mai multe absențe la activități  de consiliere 
școlară. Consilierii consideră că este necesară elaborarea și implementarea unor proiecte de 
prevenire a abandonului școlar acolo unde se înregistrează un nivel ridicat al abandonului. Unii 
consilieri sunt de părere că, absenteismul și implicit abandonul școlar ar putea scădea dacă diriginții 
ar face vizite la domiciliul elevilor. 

 Ameliorarea fenomenului abandonului școlar depinde, fără îndoială de măsurile pe care le va 
adopta școala. 

Considerând clasa de elevi ca un grup social caracterizat printr-un sistem complex de relaţii 
interumane, educatorul poate face ca acesta să fie un mediu atractiv. Calitatea climatului şi 
coeziunea grupului pot face ca elevii să nu se îndepărteze de școală. Prin metode şi tehnici de 
învăţare menite să promoveze motivaţia de învăţare,atât la nivel microsocial, cât şi individual, 
cadrele didactice pot stimula la elevi dezvoltarea abilităţilor empatice și sentimentul apartenenței la 
un grup. Într-o oarecare măsură, depinde de cadrele didactice ca elevii care, din motive care țin de 
ei sau nu, să nu abandoneze școala. 

 Dacă acești elevi sunt încurajați să vină la școală, sunt apreciaţi pozitiv pentru acest lucru, 
ajung în timp să aibă rezultate din ce în ce mai bune la învățătură, în condiţiile în care ceilalţi 
membri ai grupului ating deja performanţele stabilite, rezultatele obținute vor fi cu siguranță 
pozitive.Pentru elevul care o perioadă de timp a lipsit de la școală, revenirea este benefică nu doar 
din perspectiva progresului său școlar ci și din perspectiva faptului că, interacțiunea cu ceilalți elevi 
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din clasă îi crează o atmosferă favorabilă de acceptare și simpatie,care-i determină în final o creştere 
a stimei de sine și o reducere a anxietăţii.  

Şcoala, ca instituţie care pune bazele culturii individului, trebuie să ofere un cadru coerent şi 
flexibil în care cooperarea, opinia liber exprimată, capacitatea de a face corelaţii intra, inter şi 
transdisciplinare, gândirea flexibilă, imaginaţia,dorinţa de afirmare şi valorile asumate să constituie 
dimensiuni definitorii. 

Familia şi şcoala sunt principalii agenţi de socializare pentru copil, de aceea împreună pot 
acţiona pntru prevenirea şi diminuarea absenteismului/abandonuluişi integrării copiilor care s-au 
confruntat la un moment dat cu astfel de probleme. 

Abandonul școlar are implicatii majore asupra dezvoltaăii personale a individului si consecințe 
pe termen scurt, mediu si lung asupra dezvoltarii resurselor umane, a dezvoltarii comunităților în 
general. Cu siguranță cercetările următoare vor scoate în evidență evoluția/involuția acestui 
fenomen,precum și alte soluții ameliorative care pot fi adoptate în beneficiul elevilor noștri. 
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,,Un profesor îşi pune amprenta asupra eternităţii; el nu poate şti niciodată până unde ajunge 

influenţa lui” – Henry Brooks Adams 
 

 
https://www.bing.com/images/search?q=School+dropout&FORM=HDRSC2, extras 2019 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse (http://asociatia-
profesorilor.ro/abandonul-scolar-cauze-si-modalitati-de-prevenire.html, extras 2019). 

Conform statisticilor UE, aproximativ şase milioane de tineri renunţă anual la şcoală ceea ce 
înseamnă aproximativ 14% din numărul de elevi înmatriculaţi la nivelul Uniunii). Tinerii care 
renunţă prematur la studii sunt consideraţi a fi cei care, deşi au vârstele cuprinse între 18 şi 24 de 
ani, au terminat cel mult învăţământul gimnazial la data la care abandonează şcoala. Statele UE au 
început elaborarea unor politici menite să acopere întregul ciclu gimnazial şi să coboare media 
abandonului şcolar la sub 10%. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
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 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  
·socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
·juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Plecând de la anchetele sociale și studiile de caz realizate de psihologii școlari și profesori, s-a 

constatat că majoritatea elevilor provin din medii familiale cu efecte negative asupra evoluției 
școlare a copiilor. De asemenea, s-a constatat existența a trei tipuri de factori de ordin familial care 
au un rol important în apariția insuccesului școlar: familii dezorganizate, parinți alcoolici, mediu 
familial conflictual. 

 
Cauzele insuccesului școlar studiat sunt prezentate procentual astfel: 
-handicapuri psihice: aprox. 2% 
-instabilitate psihomotorie și emotionala: aproximativ 4% 
-anxietate: aproximativ 2% 
-inteligența școlară de limită: aproximativ 3% 
-cauze familiale: aproximativ 6% 
 În concluzie abandonul şcolar şi diversele situaţii de neşcolarizare apar în toate unităţile de 

învăţămân, atât în  mediul rural, cât şi urban şi de aceea consider că ar trebui să se ia  diverse măsuri 
pentru a-i acapara şi pentru a-i menţine cât mai mult timp la şcoală pe elevii. 

Centrul Educatia 2000+ și UNICEF au dezvoltat proiectul “Soluții eficiente pentru prevenirea 
abandonului școlar: costuri și mecanisme”, pentru a oferi un sprijin concret, deși limitat în raport cu 
necesitațile, pentru consolidarea eforturilor generale de abordare a acestui fenomen. 
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„Ne temem de ceea ce va deveni un copil mâine, dar uităm că el este cineva astăzi” 

(Stacia Tauscher) 
 

Abandonul școlar este un fenomen serios și larg răspândit care are nevoie de acțiuni urgente și 
care ar trebui să fie o prioritate pentru toți cei implicați în procesul de educație: politicieni, factori 
de decizie, părinți, profesori și elevi. 

Părăsirea timpurie a școlii reprezintă un potențial pierdut, are costuri sociale (ruptură socială, 
cerere mai mare în sistemul de sănătate) și costuri economice (productivitate mai scăzută, venituri 
fiscale mai mici și o creștere a alocațiilor sociale acordate), este o problemă individuală, dar și a 
întregii societăți. Cauzele abandonului școlar sunt multiple, economice sau sociale. 

Centrul Educația 2000+ și UNICEF au realizat un studiu în cadrul unui proiect privind 
abandonul școlar și au evidențiat câteva cauze care favorizează acest fenomen: 

 Dificultățile materiale. În familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, nu se poate 
asigura îmbrăcămintea adecvată, hrana, rechizitele școlare, e nevoie de forță de muncă (pe câmp sau 
în gospodărie pentru a avea grijă de frații mai mici) 

 Modelul educațional oferit de părinți. Cel mai frecvent, elevii care renunță la educație 
provin din familii în care părinții nu au mai mult de opt clase. 

 Modelul educațional oferit de frați. În familiile unde sunt frați mai mari care au renunțat 
timpuriu la educație, frații mai mici tind să-i urmeze. 

 Dezorganizarea familiei. Alcoolismul, violența domestică, divorțul sunt semne ce preced de 
cele mai multe ori abandonul școlar. 

 Implicarea în activități ce sunt la limita legii. Prostituția, apartenența la găști de cartier, 
integrarea în rețele de cerșetorie sunt factori demotivatori pentru educație și conduc la renunțarea la 
educație. 

 Intrarea pe piața muncii. Implicarea liceenilor pe durata cursurilor în activități aducătoare de 
venit duce de obicei la renunțarea prematură la educație.chiulească de la școală. 

 Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie. Anturajul reprezintă un factor negativ din viața elevului, poate să-l determine să fumeze, 
să consume băuturi alcoolice, droguri, să fure, să 

 Încrederea scăzută în educație, se dovedește un stereotip infirmat în realitate.  
 Migrația circulatorie. Există probleme importante de reintegrare a copiilor de migranți care 

părăsesc sistemul și apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
La nivelul comunității, cei mai importanți factori care determinăabandonul școlar timpuriu sunt: 
 Norma mariajului timpuriu acționează ca un factor care împiedică continuarea educației, în 

special în comunitățile rurale. 
 Apariția unui copil tinde să fie o caracteristică a unei a unor comunități, mai degrabă decât 

un act individual. 
 Lipsa de securitate în zonă. În unele comunități, datorită infracționalității ridicate, cadrele 

didactice se tem să interacționeze cu părinții, ca urmare această lipsă de comunicare crește riscul de 
abandon. 

La nivelul școlii, situațiile de abandon pot fi determinate de repetențiile repetate și frecvente, de 
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integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relațiilor cu profesorii și cu 
colegii. 

Principalii factori de creștere a probabilității de a renunța la educație sunt localizați la nivelul 
familiei și al comunității, dar școlii îi revine sarcina de a atenua acești factori.  

Câteva modalități de prevenire a abandonului școlar: 
 Creșterea atractivității școlii- prin activități extracurriculare care au loc în școală, precum 

competiții artistice și spotive. 
 Creșterea atractivității școlii- prin folosirea resurselor școlii pentru atragerea elevilor pentru 

activități de timp liber. 
 Orientarea de fonduri către școlile din zone defavorizate, stabilirea unor legături cu centre de 

instruire existente, asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar și 
asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de școală. 

 Utilizarea experienței celor ce au renunțat la școală pentru a preveni scăderea încrederii în 
aducație. Ar fi util ca elevii care au abandonat școala să se întâlnească cu elevi care au risc de 
abandon școlar și să le povestească despre viața lor din prezent. 

 Creșterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului școlar și 
renunțării timpurii la educație. Profesorii ar putea fi susținuți să găsească soluții pentru creșterea 
integrării elevilor, pentru o mai bună comunicare cu ei și cu părinții acestora și să implice elevii în 
activități extracurriculare și de consiliere. 

 Dezvoltarea unui program național de educație sexuală pentru elevi, focalizat în 
comunitățile cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente și unde căsătoriile timpurii sunt 
frecvente. 

 Stimularea administrațiilor locale și a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a și de liceu proveniți din comunități cu risc ridicat de de abandon în programe 
de suport pentru bătrâni și familii aflate la nevoie.  

 Ținerea evidenței situației elevilor aflați în fluxuri de migrație internațională circulatorie. 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului școlar: psiho-pedagogice și psiho-sociologice- 

urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-
familiale pozitive; socio-profesionale; psihiatrice- depistarea precoce a minorilor cu diferite 
probleme caracteriale, comportamentale, emoționale, tendințe agresive; juridico-sociale- aceste 
măsuri permit creșterea gradului de influențare socială prin popularizarea legilor și prin propaganda 
juridică, în general. 

Educația pentru toți este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea și implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să învețe și să se 
dezvolte și să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 
 
Bibliografie: 
 
www.unicef.ro, extras 2019 
store.ectap.ro, extras 2019 
dar.episcopiadevei.ro, extras 2019 
www.tribunainvatamantului.ro 
 
 

1057



 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE ALE ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

prof. învăţământ primar, Jurji Maria-Daniela 
Şcoala Gimnazială Lăpuş, jud. Maramureş 

  

 

Educația este sufletul unei societăți care se transmite din generație în generație. 

Gilbert K. Chesterton 

 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu e 
percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. În literatura 
de specialitate, abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 
frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea 
obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii 
început. Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit 
de grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali). În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze 
interne (psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de 
comportament etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economicofinanciară a familiei, 
lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la 
învăţătură). În ţara noastră au fost identificate efectele negative ale abandonului şcolar, care creează 
condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele autorealizării în 
societate. 

Dintre factorii principali favorizatori ai abandonului la nivelul elevului aş menţiona: dificultăţile 
materiale ale familiei, mai ales în cazul familiilor numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, care 
au probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de 
muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie); dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi material, 
divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

Un alt factor important care determină părăsirea timpurie a şcolii este intrarea pe piaţa muncii. 
Fie că este vorba de lucrul ca zilier sau de activităţi regulate desfăşurate ca barman, munci hoteliere, 
implicarea elevilor pe durata semestrelor în astfel de activităţi aducătoare de venit constituie un 
element de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. Migraţia 
circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de reintegrare a 
copiilor de migranţi ce părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. Aceleaşi probleme 
sunt regăsite şi în cazul intrării la vârste mai mari în sistemul de învăţământ. Un alt factor de ordin 
social care influenţează părăsirea timpurie a unităţii de învăţământ este modelul educaţional oferit 
de părinţi şi fraţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie provin din familii în care 
părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Modelul educaţional oferit de fraţi este 
mult mai influent. Familiile în care există fraţi mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie tind să 
reproducă modelul şi în ce priveşte fraţii mai mici. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
· identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
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acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi; 
· implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
· creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 
un pericol, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară 

pe o perioadă foarte îndelungată.  
Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, 

liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii ; la noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de 
îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

  
 
Bibliografie: 
 
Iancu, S., (1983) De ce merg unii elevi încruntaţi la şcoală, Editura Polirom, Bucureşti 
Luduşan, M., Bara, A., (2009), Principalele cauze şi factori care determină abandonul şcolar, 

Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, cauze 
şi preventie, Editura Universitară, Bucureşti 

Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
 

 

 

 

1059



 
ABANDONUL SCOLAR - PROBLEMA A SOCIETATII 

 
 

Kádár Ilona 
Gpp Toldi, Mun. Salonta, Jud. Bihor 

 
 
 
Perioada copilăriei timpurii este cea mai importantă perioadă de dezvoltare a vieţii, când se pun 

bazele cognitive, emoţionale şi sociale pe care se construieşte viitorul. 
Dezvoltarea creierului copilului depinde de stimularea din mediul înconjurător, în special de 

calitatea îngrijirii şi a interacţiunii pe care un copil le primeşte. Copiii care sunt îngrijiţi bine şi 
stimulaţi corespunzător, au şanse mult mai mari să-şi dezvolte la potenţial maxim abilităţile 
cognitive, de limbaj, emoţionale şi sociale, să crească mai sănătoşi şi să aibă o stimă de sine 
crescută. 

 Dacă procesul de dezvoltare este neglijat în perioada copilăriei timpurii, este mult mai dificil şi 
mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu. 

Acţiunile întreprinse de părinţi şi de societate în copilăria timpurie au o puternică şi mai de 
durată influenţă asupra progresului individual al copilului şi asupra progresului naţiunilor în sens 
larg. 

Focalizarea pe programe de dezvoltare timpurie a copilului, pe educaţia timpurie şi anii 
preşcolarităţii este foarte importantă atunci când vorbim de reducerea abandonului şcolar. Copiii 
care beneficiază de programe de dezvoltare timpurie au mai multe şanse să aibă o participare şi o 
performanţă şcolară crescute, să-şi planifice întemeierea unei familii, să devină adulţi productivi, 
integrându-se cu succes pe piaţa muncii şi să-şi educe la rândul lor copiii. Studiile arată că o bună 
intervenţie la nivelul educaţiei timpurii descreşte fundamental rata de abandon şcolar în 
învăţământul primar. 

Experţii consideră că derularea de programe integrate de dezvoltare timpurie a copilului 
reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente de lupta împotriva inegalităţilor, a sărăciei şi a 
excluziunii sociale. Dacă oportunităţile din copilăria timpurie sunt ratate, devine mult mai dificil, în 
termeni de resurse şi timp, pentru un copil să-şi atingă potenţialul maxim în viaţă. 

În vremurile noastre, este greu de imaginat că în România mai există copii care nu merg la 
şcoală. Dar, din păcate, acest lucru este o realitate, iar criza economică adânceşte şi mai mult 
fenomenul. Educaţia oferă cheia care deschide porţi în viaţă, dar nu ai cum să obţii această cheie în 
lipsa unor noţiuni elementare. Poarta rămâne închisă pentru totdeauna. 

 Educaţia este un drept fundamental al omului. 
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 

activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 

 îi lipsește motivația școlară; 

 are dificultăți de învățare; 
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 are rezultate școlare slabe; 

 are imagine de sine scăzută; 

 este izolat față de colegi; 

 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 

 are o lipsă reală a unui suport școlar; 

 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei 
unui control parental; 

 cerințe educaționale speciale; 

 stare de sănătate precară; 

 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 
vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 

 provine din medii sociale sărace; 

 nefrecventarea gradiniței; 

 lipsa unui model educațional din familie. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 
cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

 control parental direct și activ în viața copiilor; 

 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 

 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 

 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 

 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 
probleme; 
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 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 

 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 

 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 

 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 

 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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ERADICAREA ABANDONULUI ŞCOLAR                                               
PRIN ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

 

Prof. înv. preşc. Kiss Beata                                                              
LIT „Horváth János”                                                                   

Structura G. P. P. nr. 4 - Marghita 

 

„Copiii sunt ca cimentul proaspat. Orice cade pe ei ii marcheaza.” Dr. Hiam Ginnot 
 

 O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
la şcoală. În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea –are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea este extrem de importantă, atât comunicarea verbală, cât şi cea non-
verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar 
în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare. 

 

În grădiniţe, noi, educatoarele încercăm să introducem cât mai multe activităţi extracurriculare, 
ca să fie cât mai atrăgător pentru copii. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte 
variate. 

 

Un astfel de eveniment a fost sărbătorirea Sfântului Martin. Doamna educatoare  a salutat copiii 
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grădiniţelor şi invitaţii,după care le-a povestit preșcolarilor legenda Sfântului Martin.Grupa 
fluturaşilor a prezentat sceneta ”A libapasztorlany lakodalma”, iar grupa ciupercuţelor a recitat 
zicători şi a cântat cântece specifice despre Sfântul Martin. Au urmat jocuri populare specifice 
Sfântului Martin cu toţi copiii prezenţi la eveniment. Participanţii au avut ocazia de a cumpăra 
lucrările copiilor în cadrul târgului.Înaintea pornirii cu lampioanele, oaspeţii au servit pâine cu 
unsoare de gâscă şi ceai. 

La final, invitaţii, copiii şi educatoarele au pornit în parcul oraşului cu lampioanele aprinse. 

 

Un alt eveniment organizat a fost petrecerea  de Halloween, care a început cu prezentarea 
copiilor, după care a urmat cântecul “Trick or treat” pentru a primi bomboanele aşteptate de copii. 
Luând o scurtă pauză, copiii au servit bomboanele, urmând jocul monstrului. Fiindcă era și un 
schelet între copii, i-am rugat să formeze şi ei din oasele printate un schelet, formând două grupe. 
Am pregătit şi un semn de carte, având forma unei pisici negre, după care au urmat dansurile 
redutabile. La final am servit prăjiturile şi ceaiul, gustăripregătite de către mămici. 

Programul s-a desfăşurat într-o atmosferă deosebită, emoţionantă, într-un decor frumos - sala de 
grupă a fost împodobită de către educatoare cu decoraţiuni de Hallowen foarte frumoase  și  efecte 
luminoase. 

 

La noi în Marghita, educatoarele cu grupele lor,în februarie organizează bal mascat pentru 
alungarea iernii şi pentruîntâminarea primăverii.  

Aş dori să vă prezint un proiect extracurricular despre acest eveniment.  

Activitatea este focalizată pe dezvoltarea inteligenței emoționale pentru a introduce copiilor 
”starea de bine”: relații pozitive cu ceilalți copii, cu părinții; autonomie, control, sens și scop în 
viață în dezvoltarea personală. 
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La acest carnaval,  copiii s-au distrat cu clovnul Vigyor, fiind educatoarea Kiss Beata. 

Educatoarea împreună cu copii și părinții acestora au călătorit pentru câteva ore în lumea 
clovnului. Pentru a călători în această lume, costumația era obligatorie pentru copii. Ei au recitat 
poezii legate de costumația lor. După prezentare, copiii au servit sendvișuri pregătite de părinți și au 
băut ceai cald.Educatoarea a organizat jocuri interesante,distractive, precum: ”Cine aruncă mai 
multe mingi în coș?”,”Cine mănâcă mai repede biscuiții legați?”, ”Cine sare mai rapid în sac?”etc. 
După dans, micii participanți au servit gogoși și ceai.În continuare, copiiiși părinții au pregătit un 
clovn din hârtie colorată. 

La sfârșitul activității, copiii au primit câte o diplomă drept amintire. 

Paștele este una dintre cele mai importante și mai frumoase sărbători ale creștinității. 
 

 

De obicei organizăm o zi deschisă când preșcolarii împreună cu părinții pregătesc ouă brodate. 

O invităm pe doamna Chvatal Margit din Oradea, specialista care ne ajută în pregătirea ouălor. 
Doamna Margit se ocupă cu desenarea și vopsirea ouălor pascale de mai bine de 50 de ani. Le 
povestește copiilor că în urmă cu mulți ani fetele vopseau ouăle în Vinerea Mare. Pe vremuri ouăle 
erau desenate cu pene de gâscă, pe urmă erau vopsite, iar la final lăcuite. Cu  ajutorul instrumentelor 
actuale de lucru, această muncă este ușurată de markere și carioci. După ce prezintă această tehnică 
de lucru, fiecare copil primește un ou de gâscă gata desenat, pe care cu ajutorul părinților, îl 
colorează și ornează. În timp ce se lucrează, se poate vizita expoziția de ouă organizată de doamna 
Margit. 

De 1 Iunie am decorat sala de grupă cu baloane negre, roșii, albe, decorându-le cu diferite 
simboluri specifice piraților, cu două vapoare și am îngropat lădița cu comoara pierdută. Mult 
râvnita comoară a fost o sumedenie de  ciocolată – bani de aur. 

Dimineața am așteptat copiii cu cântece despre pirați. Pe măsură ce au sosit la grădiniță, le-am 
pictat fețele. După servirea micului dejun, am servit piraților băutura lor ecologică, sucul de soc. 
Băutura piraților a avut un efect magic neașteptat, copiii au căpătat mai multă putere. 
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În sfârșit a sosit timpul de a căuta comoara pierdută a lui Jack Sparrow. Le-am desenat o hartă 
pe baza căreia au găsit cu ușurință lădița cu comoară. Au servit banii de ciocolată, după care fiecare 
pirat a pregătit o lunetă. Aceștia au încercat imediat luneta și au pornit în căutarea altor prăzi. În 
timpul căutării s-au format două grupe de pirați.  

O grupă a călătorit pe ocean cu corabia verde, iar cealaltă a călătorit cu corabia albastră. Peste 
puțin timp, cele două grupe au vrut să decidă care este mai puternică. A început războiul dintre cele 
două grupe de pirați cu ploaia de gloanțe de hârtie. Grupa care a reușit să arunce mai multe gloanțe 
în spatele vaporului a câștigat. Micii pirați au fost interesați și de această activitate matematică de 
numărare.  

La final, copiii s-au relaxat uitându-se la cărți, enciclopedii și imagini despre pirați. 
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ABANDONUL ȘCOLAR- Cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. Klein Adriana 
Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată 

care are nevoie de acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o 
prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie: politicieni, factori de decizie, părinţi, 
profesori şi elevi. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
*dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 

asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

*modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

*modelul educaţional oferit de fraţi . Familiile unde există fraţi mai mari ce au renunţat timpuriu 
la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

*dezorganizarea familiei. Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced adesea 
decizia de abandon. 

*implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

*intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, 
de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare 
de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la 
educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele 
comune din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se 
întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de 
ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

*increderea scăzută în educaţie . Este posibil să apară o încredere redusă în educaţie chiar în 
momentele imediat premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au 
renunţat deja prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le 
care este imaginea lor curentă despre şcoală. 

*migraţia circulatory. Există probleme importante de reintegrare a copiilor de migranţi care 
părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul 
în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

*mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai ales în 
comunităţile rurale. 

*apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

*lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, cadrele 
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didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie la 
creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 

*creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de vârstă. 
Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul “a doua şansă” este frecventat 
de tineri de peste 20 de ani. Aceste programe ar trebui să aibă clase speciale pe grupă de vârstă (12 
– 16 ani) pentru care este dificil să se integreze în grupe cu tineri care au peste 20 de ani. 

*creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei. Când 
elevii repetă un an de mai multe ori deoarece nu au trecut clasa la două sau trei materii (de regulă 
aceleaşi) ar trebui luate în cosiderare notele de trecere de la celelalte materii. De asemenea, 
competenţele profesionale dobândite de cei care abandonează şcoala ar trebui recunoscute oficial. 

*creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 

*utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

*creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

*dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în comunităţile 
cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt frecvente. 

*stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii elevi 
de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 

*tinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 
 
 
Bibliografie: 
 
1. Populația Școlară a României 2016 

http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/pliante%20statistice/Pliant%20populatia%20scol 
ara%20a%20Romanie%202016.pdf. 

 2. Chelcea, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şicalitative, 
Editura Economică, 2001. 3. Iluț, P. (1997), Abordarea calitativă a socioumanului-concepte și 
metode, Iași, Editura Polirom. 
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Metode activ – participative de prevenire a abandonului şcolar 

- Studiu de specialitate – 
 
 

Profesor  învăţământ primar Kortner Tilore, 
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj, jud. Timiş 

 
 
O provocare comună pentru sistemele de învăţământ europene este prevenirea părăsirii timpurii 

a şcolii şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară. Cercetarea desfăşurată la nivel european 
scoate în evidenţă faptul că fenomenul de părăsire timpurie a şcolii şi fenomenul violenţei şcolare 
implică un număr tot mai mare de elevi. Această situaţie descrie un scenariu în care două drepturi 
fundamentale ale copiilor sunt încălcate: dreptul la educaţie şi dreptul la securitate personală. 

Multe programe de cercetare au demonstrat faptul că profesorii suferă de o lipsă de aptitudini și 
competențe și, prin urmare, de motivaţie în a înțelege și a face faţă cazurilor în care elevii sunt 
expuși riscului de abandon școlar. Profesorii, de multe ori, nu sunt capabili să identifice cu 
anticipare necesară manifestarea factorilor de risc care conduc către abandonului școlar și nu sunt 
pregătiţi să asigure inițiative necesare pentru a oferi răspunsuri eficiente. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine, atât copiii, cât si elevii nu mai consideră 
şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formaţia morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetăţean al unei comunităţi. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăţi sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiţia cerută de formarea iniţială.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Un plan de activitate este vital pentru a preda, îţi uşurează paşii pentru a reuşi mai bine. 
Planificarea lecţiilor este esenţială în procesele de predare şi de învăţare. Un profesor care este 
pregătit, este, cu siguranţă, pe calea cea bună în ceea ce priveşte reuşita predării. Perfecţionarea 
lecţiilor necesită o perioadă îndelungată de timp şi mult efort.  

Ca şi profesor care îşi începe cariera, trebuie să ştii să îţi canalizezi timpul necesar pentru acest 
efort, cât mai bine. 
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1.  ACTIVITATEA: Surse de stres şcolar 
OBIECTIV: Identificarea  surselor de stres şcolar 
NIVEL: gimnazial 
MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane 
DURATA: 25 min. 
DESCRIERE:  Se împarte clasa pe grupe de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă realizează timp de 10 

min. o listă cu surse de stres şcolar pe care o prezintă apoi întregii clase. Urmează discuţii cu 
întreaga clasă: pot fi înlăturate, diminuate, tolerate, necesitând adaptare, etc. 

2.  ACTIVITATEA: Reacţii la stres 
OBIECTIV: Conştientizarea reacţiilor la stres 
NIVEL: gimnazial 
MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane 
DURATA: 40 min.  
DESCRIERE: Se împarte clasa în grupuri de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă notează timp de 15 

min. reacţiile avute într-o situaţie considerată stresantă (test, teză, examen etc.), după care le vor 
prezenta întregii clase. Se vor nota reacţiile fizice/ fiziologice (ex: dureri de inimă, transpiraţii 
excesive, dureri de cap), cognitive (ce au gândit), emoţionale (ce au simţit), comportamentale (cum 
s-au comportat). În final, se vor identifica câteva modalităţi de reevaluare a evenimentului 
considerat stresant prin prisma gândirii pozitive. 

3.  ACTIVITATEA: Portret 
OBIECTIV: Creşterea stimei de sine 
NIVEL: gimnazial 
MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane 
DURATA:15 min.  
DESCRIERE:  Se prinde pe spatele fiecărui elev o foaie de hârtie. Timp de 10 min fiecare elev 

va trece pe la ceilalţi şi va nota pe spatele acestora o calitate pe care ei considera că posesorii hârtiei 
o au. După 10 min. fiecare elev va avea o listă cu aspecte pozitive surprinse de colegii lor, pe care le 
vor citi şi vor reflecta asupra lor. 

4. ACTIVITATEA: ,,Cum sunt şi cum doresc să fiu ?” 
OBIECTIVE: autocunoaştere, dezvoltare personală 
DURATA: 50 minute 
NIVEL: gimnazial 
RESURSE MATERIALE: fişele de lucru (câte una pentru fiecare elev, anexa 5) folii de 

flipchart, markere.  
DESCRIERE: se grupează elevii şi se defineşte, cu ajutorul elevilor, imaginea de sine (părerea 

pe care o avem despre noi înşine). Se discută despre faptul că fiecare avem atu-uri şi minusuri 
personale, minusuri pe care dorim să le ameliorăm. Se distribuie fiecărui elev fişa de lucru. După ce 
completează fişa, respectând instrucţiunile, îşi prezintă (atât cât doresc) de pe fişă colegilor de grup. 
Ierarhizează aspectele referitoare la propria persoană pe care doresc să le schimbe, după care 
gândesc nişte paşi prin care pot face acest lucru. Exerciţiul se poate continua rugând fiecare grup să 
selecteze (să negocieze) un aspect pe care doresc să lucreze şi să indice paşii necesari schimbării. 
Apoi listează toate ideile pe câte o folie de flipchart şi un reprezentant din fiecare grup prezintă 
ideile în faţa întregii clase. 

6. ACTIVITATEA: ,,Povestea prenumelui’’ 
OBIECTIV: autoacceptarea, afirmarea de sine, intercunoaştere şi creşterea coeziunii grupului. 
DURATĂ: 50 minute 
NIVEL: gimnazial (clasa a V-a) 
MATERIALE: ecusoane, carioci 
METODĂ:  e preferabil ca elevii  să  fie dispuşi în cerc  
DESCRIERE: fiecare elev îşi va scrie numele pe ecuson (cu culoarea preferată) un simbol 

personal şi se va prezenta grupului spunându-şi prenumele şi ,,istoria” prenumelui său (cine l-a mai 
purtat din familie, cine i l-a ales, care este motivul alegerii, cum se simte cu numele său, cum este 
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alintat, cum este apelat de persoane diferite – din familie sau din grupul de prieteni- cum preferă să 
fie numit în grup, motivul pentru care a ales o anumită culoare, ce exprimă simbolul desenat etc.). 

 
Bibliografie: 
 
 Killen, K., (2003), Copilăria durează generaţii la rând, Timişoara, Ed. First 
 Mihăilescu, I., (2003), Sociologie generală, Iaşi, Ed. Polirom 
 Neamţu, C., (2003), Devianţa şcolară, Iaşi, Ed. Polirom 
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Absenteism şi abandon şcolar 
 
 

Prof. înv. primar LĂCĂTUȘ CRISTINA 
Școlala Gimnazială Ionel Teodoreanu, București 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o conduită de evaziune definitivă, care constă în încetarea 

frecventării şcolii şi părăsirea sistemul instructiv-educativ. Această conduită este precedată de cea 
de absenteism. 

O parte dintre devierile comportamentale manifestate în mediul şcolar, printre care se numără şi 
absenteismul şi abandonul şcolar, se află în legătură cu greşelile de educaţie ale cadrelor didactice şi 
cu stabilirea relaţiilor incorecte între elevi. Ele pot fi prevenite printr-o organizare corectă a vieţii şi 
a raporturilor intraşcolare, deoarece un bun climat şcolar influenţează totdeauna pozitiv sfera 
emoţională a stării psihice a elevului.  

Activitatea de prevenţie şi combatere a absenteismului şi abandonului şcolar se poate desfăşura 
pe patru direcţii principale:  

- activitatea de suport educativ  
- activitatea de suport psihologic  
- activitatăţile recreativ-educative  
- activitatea de suport material  
Activitatea de suport educativ vizează prevenirea abandonului prin soluţionarea dificultăţilor de 

ordin şcolar cu care se confruntă elevul.  
*Se vor stabili materiile care constituie o problemă (notele insuficiente pentru promovare, 

corigenţe etc.) iar elevii sunt meditaţi.  
*Activităţi educative şi de consiliere desfăşurate de diriginţi şi consilierul educativ pentru 

cunoaşterea psihopedagogică a elevilor;  
*Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în vederea unei optime integrări şcolare şi sociale;  
*Relaţionarea cu elevii, manifestarea toleranţei şi a înţelegerii faţă de ei etc.  
*Stimularea şi motivarea elevilor pentru invăţătură prin activităţi diversificate şi cu implicarea 

permanentă a acestora;  
*Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative extraşcolare (serbări, vizite, spectacole, 

cercuri de interese, excursii, drumeţii, etc.) în care să fie antrenaţi şi elevii aflaţi în situaţie de risc;  
*Sprijinirea elevilor aflaţi în situaţie de risc/cu abateri comportamentale de către diriginţi, în 

vederea reintegrarii lor în colectivul de elevi.  
*Informarea elevilor privind pericolul social al vagabondajului, implicării în grupuri 

infracționale.  
*Vizitarea familiilor elevilor cu probleme de frecvenţă şi de integrare şcolară;  
*Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de parteneriat cu Politia în scopul susţinerii şi 

reintegrării şcolare şi sociale a elevilor ce au săvârşit acte infracţionale, abateri disciplinare grave, 
abandon şcolar, absenteism ridicat etc.  

Activitatea de suport psihologic se realizează individual şi în grup. Obiectivul acesteia este 
soluţionarea dificultăţilor psihologice care conduc la apariţia abandonului şcolar. Temele abordate 
în cadrul întâlnirilor de grup sunt astfel concepute încât să se adreseze cauzelor socio-psihologice 
cele mai frecvente ale abandonului şcolar, fiind semnificative pentru toţi elevii aflaţi în risc (spre 
exemplu, presiunea negativă a anturajului de prieteni, distorsiuni cognitive în perceperea actului 
şcolar ş.a.m.d.).  

Consilierea psihologică individuală vizează soluţionarea dificultăţilor de ordin personal ale 
elevului.  

Activităţile recreativ-educative oferă elevului posibilitatea de a-şi petrece timpul liber într-un 
mediu bun necesar dezvoltării sale psihofizice şi ferit de factorii cauzatori ai abandonului şcolar 
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(implicarea în găşti delincvente, consumul de tutun, alcool împreună cu alte persoane etc.) Se vor 
organiza astfel ieşiri în aer liber, activităţi şi concursuri sportive etc. Pe termen mediu şi lung, 
considerăm că în felul acesta elevii vor dori şi vor învăţa să îşi petreacă timpul liber într-un mod 
care să nu le afecteze dezvoltarea personală.  

Activitatea de suport material se adresează acelor elevi care prezintă riscul de abandon şcolar 
pentru că familia nu îşi mai permite să le cumpere rechizite, astfel încât să poată continua pregătirea 
şcolară.  

 
Bibliografie: 
  

 Chelcea, S., Ilut, P., Enciclopedie de psihologie, Bucureşti, Editura Economică, 2003; 
 Ilut, P., Valori, atitudini ş i comportamente sociale – Teme actuale de psihosociologie, Iaşi,  

Tatu, C., Consiliere psihologică – curs, Brașov, 2010;  
 Pantelimon, G., Fundamentele psihologiei sociale – Editura Ponto Constanţa 2000;  
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Educația fizică și sportul - știință și religia 

 

Lakotos Ilie Ionut, profesor Școala Gimnazială,                                              
sat măgura comuna Mihăești 

 

Din timpurile cele mai îndepărtate, pe om l-a interesat problema originii sale și acest interes 
nu dă încă nici un semn de diminuare. Astăzi se pot recunoaște mai cu seamă două puncte de 
vedere contrarii. 

Știința și religia sunt două exemple ale dorinței omului de a cunoaște adevărul, dar există o 
diferență semnificativă între modul de căutare a adevărului științific și cel al adevărului religios. 
Tocmai de aceea, de-a lungul timpului cele două (știința și religia) au fost în conflict datorită  
ipotezelor și concepțiilor diferite pe care le promovau. De fapt, conflictul dintre știința și religie s-
a născut ca urmare a încercărilor disperate a comunității religioase de-a insista asupra adevărului 
absolut al tuturor enunțurilor cuprinse în Biblie. Citit literal, mesajul biblic nu mai este compatibil 
cu progresul științei. De aici un conflict între adevărurile oferite de știința și cele oferite de 
religie. 

Încă de acum câteva secole teologii au realizat faptul că apariția și progresul științei va 
zdruncina încrederea în imaginea propusă de religie. Datorită acestei temeri fetele bisericești au 
plasat știința undeva pe un plan secundar, plus de asta, științei i s-au impus anumite limite în 
căutarea adevărului. În acest sens e cunoscut faptul că, încă din Evul Mediu, capii bisericii 
catolice au fost cei care au deținut “frâiele” modului în care se derulau toate aspectele vieții 
social-politice și economice. Prejudecățile din acea vreme, bazate pe vechile teorii religioase, au 
produs un fel de “barieră intelectuală” sau altfel spus o piedică imensă în calea progresului 
științific.  

Faptul ca evoluționismul are așa de mulți adepți astăzi se datorează eșecului religiei 
tradiționale, atât în ce privește învățătura și modul de prezentare a relatării biblice, cât și în ce 
privește comportamentul bisericii.  

Mulți oameni de seamă care au studiat religia apelează la istorisirile violente din Biblie, 
spunând: “Și Biblia prezintă relatări de violență comisă in numele Domnului. Dumnezeul 
prezentat in primele cărți ale Bibliei este într-adevăr nemilos în sprijinul pe care îl acordă 
israeliților, înecându-i în mare pe dușmanii acestora”. Dar problema aceasta, a puterii și a 
modului de influențare a omului și a întregii istorii a omenirii de către religie, nu face obiectul 
referatului de față, ceea ce încearcă să aducă în discuție acest referat este posibilă existența a unei 
relații între religie și știință. 

Întrucât teologia a progresat foarte lent in comparație cu știința, astăzi mulți teologi nu mai 
încearcă să conteste cuceririle fundamentale ale științei cum făceau acum 300 de ani, ci au 
tendința să includă în concepția despre lume anumite rezultate științifice, respingându-le însă pe 
cele care li se par contrarii. 

Deși, după unii, ar exista o mulțime de fapte care depun mărturie in favoarea creației, foarte 
mulți oameni acceptă evoluția. Cei care sprijină teoria evoluției trăiesc cu impresia că ea este 
acum un fapt științific. Dar să nu uităm că în urmă cu câteva secole se credea că pământul este 
plat. Acum s-a stabilit, cu toata certitudinea, că el are forma sferica, oarecum. De asemenea, se 
credea că pământul este centrul universului. Noi știm astăzi, mai presus de orice posibilitate de 
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îndoiala, că pământul este departe de-a fi undeva în centrul universului și ca el este acela care 
execută o mișcare de revoluție în jurul soarelui. Având în vedere că însuși Charles Darwin, cel 
mai cunoscut apărător al evoluției, a dat de înțeles că era conștient de limitele teoriei sale și ca 
subiectul originii vieții rămâne deschis pentru examinări ulterioare, e foarte posibil ca întreaga 
teorie evoluționistă să cadă.  

Dovada de bază care le lipsește evoluționiștilor este existenta unor forme de viață de tranziție 
între specii. Faptul că teoria evoluționistă emisă de Darwin nu poate fi susținută cu dovezi clare ii 
determina pe mulți oameni de știință evoluționiști să formuleze noi teorii. De pildă, unii dintre 
aceștia, care sunt siguri că viața n-ar fi putut sa apară spontan pe pământ, emit ideea speculativă 
că ea trebuie să fi provenit din spațiul cosmic. Dar aceasta nu face decât să transfere problema 
originii vieții într-un mediu și mai ostil (spațiul cosmic). 

Astăzi nimeni nu mai poate contesta vârsta Pământului care ar fi de aproximativ 5 miliarde de 
ani sau a vieții pe pământ care ar fi început acum sute de milioane de ani. Teologii de azi vorbesc 
de cele 7 zile din Geneză ca de niște 7 ere geologice in decursul cărora s-ar fi format pământul, 
apele, primele forme de viață (plante si animale) și mai târziu animalele mari și intr-un final 
omul, toate aceste etape desfășurându-se sub stricta coordonare a Creatorului. 

Oamenii de știință, de regulă ateiști, vin să combată și aceasta teorie a teologilor creaționiști.. 
După relatarea biblică, plantele au apărut a treia zi, iar soarele a fost făcut abia a patra zi. Dacă a 
treia și a patra zi sunt în mod real “ere”, atunci cea de-a treia “eră”, cea a plantelor, a fost lipsită 
de soare. Tot din biblie reiese că moartea (probabil și a animalelor) a apărut pe pământ o data cu 
căderea lui Adam in păcat. Dacă așa stau lucrurile, cum se face că a existat moarte în lume, 
conform teoreticienilor de tipul “7 zile = 7 ere”, cu multa vreme înainte ca Adam să cadă in păcat.  

Dovada sunt formațiunile geologice ce conțin fosile dintr-o era apusa de mult. Și totuși 
Scriptura susține în continuare că moartea nu a domnit decât de la Adam încoace. Prin urmare 
există dificultăți considerabile în aplicarea teoriei de egalare a unei zile cu o era geologică. 
Revenind la teologii zilelor noastre, aceștia susțin că de fapt sensul cuvântului “moarte”, relatat 
mai sus, înseamnă moarte spirituală, adică separarea spirituală dintre Dumnezeu și om. Cu toate 
că religia nu dispune de dovezi faptice sau logice care să confirme ideea de putere divină, biserica 
și teologii lasă impresia că ar deține niște dovezi aparte, ceva ce rațiunea și știința nu ar fi 
capabile să combată. 

Pentru mulți alții însa religia se ține departe de știință, retrăgându-se doar la conceptul de 
morală și la sistemele de valori. Însă Înălțarea (trupului) Fecioarei Maria, Învierea lui Isus, viața 
de după moarte nu sunt nici pe departe probleme de morală și de valori, ci sunt fapte de natură 
științifică. 

Există totuși o conexiune între acestea doua. Știința, prin salturile sale uluitoare, a lăsat în 
urma evoluția morală, astfel a ajuns în preajma unor adevăruri periculoase pentru existența umană 
(fizica nucleară și ingineria genetică sunt doar doua exemple în acest sens). De aceea este necesar 
un “arbitru” moral. Tocmai aici religia ar trebui să sugereze moduri în care va trebui folosită 
cunoașterea născută din știință și in nici un caz sa impună adevăruri imposibil de demonstrat.  

Bibliografie: 

1.  Mihu Dan, Știintă și religie în revista Știintă și tehnică, nr.12, Editura Tehnică, București, 
2001, pp.18-37 
2.  Smith A. E. Wilder, Omul – origine și destin, Editura Psiho-mass-media, Bucuresti, 1996,  
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                                 
CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 

Prof. înv. primar Lambă Ileana Roberta 
Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Ploiești 

 
 

Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, în momentul de faţă suntem pe locul trei 
în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a şcolii iar majoritatea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 
18 și 24 ani renunță din păcate la studii. Fenomenul este îngrijorător deoarece abandonul școlar este 
în creștere iar tinerii nu-și doresc să intre în câmpul muncii. 

 
Cel mai nou raport de ţară, identifică ca principală cauză politicile oficiale defectuoase. Rata de 

părăsire timpurie a şcolii, se arată în acest raport, rămâne la un nivel ridicat din cauza 
superficialităţii guvernanţilor, a forurilor competente. Se acordă o atenţie insuficientă acestui flagel 
şi acţiunilor de depistare şi prevenire timpurie a sărăciei, unul din principalele motive de părăsire 
timpurie a şcolii. 

Cum era de aşteptat, la nivel rural, rata de părăsire timpurie a şcolii este mult mai ridicată decât 
la nivel urban, iar categoriile sociale ţintă, rromii şi populaţia defavorizată social. Adică cealaltă 
Românie, pe care clasa politică românească se face că nu o vede. 

În plus, mai spune raportul, sprijinul acordat de stat cadrelor didactice care lucrează cu aceşti 
copii aflaţi în situaţii de risc ridicat este insuficient. Avem la îndemână o strategie privind stoparea 
părăsirii timpurii a şcolii, adoptată cu doi ani în urmă, dar aceasta nu este încă pusă în aplicare. 

Școala ,din păcate nu reușește să încetinească acest fenomen deși s-au derulat numeroase 
proiecte. La nivel particular, în școala în care predau am identificat în ultimii cinci ani fenomenul de 
abandon școalar în rândul elevilor de etnie rromă. Aceștia se confruntă atât cu dificultăți materiale 
cât și sociale.  

Provenind din medii sărace, lipsite de cele mai elementare condiții ingienico-sanitare, acești 
copii se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește integrarea socială,fiind stigmatizați de ceilalți 
copii, dar cel mai grav este faptul că prezența la cursuri este fluctuantă. În general, ne confruntăm 
cu două situații clare,elevi care vin la școală în clasele I și aIIa, după care abandonează și nu mai 
pot fi găsiți, deoarece sunt plecați din țară sau cei care vin la limita a 50% din prezența pe semestru 
sau chiar în primele zile ale semestrului al-II-lea strict pentru a încheia situația pe semestrul întâi, cu 
scopul declarat de a nu pierde beneficiile financiare acordate de stat.  

Trebuie să remarc faptul că hibele legale, lipsa unei legislații clare și stricte permite acestor 
elevi să abandoneze studiile sau să participe prea puțin pentru a acumula achiziții fundamentale 
necesare promovării. Mulți dintre acești elevi nu reușesc să promoveze până în clasa a VIIIa, iar cei 
care reușesc, nu sunt interesați în a studia pentru a învăța o meserie. 

Abandonul școlar se identifică și în comunitațile sărace din zone rurale defavorizate. În multe 
cazuri, copiii renunță la studii deoarece școlile sunt departe și de multe ori nu au bani pentru 
transport sau sunt nevoiți să meargă la muncă pentru a-și ajuta familia. 

În concluzie, cauza principală a abandonului școlar o reprezintă lipsa banilor și ca atare soluția o 
reprezintă modalități de atragere și susținere a acestora.În mod particular, raportat la școala în care 
predau, cea mai eficientă soluție o reprezintă centrele de zi. 
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Activitaţile la centru se desfăsoara sub îndrumarea unui învăţător şi pe baza unui curriculum 
adaptat. Copiii participă la activităţile instructiv-educative câte 3 ore pe zi pentru a recupera 
decalajele de cunoştinte şi pentru a corecta dificultăţile de limbaj. Activitatile sunt centrate pe 
grupuri mici în funcţie de vârsta şi cunoştinte, cu focalizare pe anumite arii curriculare. 

De asemeni, pentru copiii proveniţi din familii dezorganizate sunt organizate şedinţe de 
consiliere individuale/în grup cu accent pe câştigarea încrederii în sine, formarea stimei de sine 
pozitive, formarea propriei identităţi, cultivarea interesului pentru şcoală. Copiii beneficiază de 
activităţi de socializare, activităţi extraşcolare care sunt organizate de către fundaţie în parteneriat 
cu alte instituţii. 

Asistentul social împreună cu mediatorii sociali sunt cei ce identifică problemele existente în 
familiile acestora, stabilesc un program de intervenţie adaptat nevoilor reale (rechizite, haine, 
medicamente, produse de curăţenie, materiale de construcţii pentru consolidarea locuinţelor). 
Copiii primesc o masă caldă pe zi la scoală, într-un spaţiu special amenajat pentru acest scop, prilej 
cu care deprind şi norme de comportare civilizată în societate.În cadrul centrelor de zi, acești copii 
ar putea primi o masă caldă, ar fi supravegeați și ajutați să-și rezolve temele. 

În opinia mea așadar, consider că înființarea acestor centre ar facilita accesul la educație multor 
elevi.Aceste centre ar putea să ofere și internat pentru copiii din comunități sărace care doresc să 
urmeze cursuri liceale sau profesionale.Indiferent însă,de soluțiile propuse, acestea implică fonduri 
bugetare și o legislație riguroasă ceea ce, din păcate nu reprezintă o prioritate politicieni. 

 
Bibliografie:  
 
Revista învățământului  
Prevenirea abandonului școlar –Fundația FARA 
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Modalități de prevenire a abandonului școlar 

 

Prof. Înv. Primar: Laszlo Boloni                                                          
Liceul Teologic Unitarian Berde Mózes 

 

După ce se recunosc problemele, cu care se confruntă elevii/studenții, care conduc la abandon 
școlar, se întreabă: ce se poate face ca ei să rămână în școală? 

În următorele vor fi prezentate idei, pași concreți, pe care părinții, școlile, instituțiile statului, și 
nu în ultimul rănd, elevii ar trebui să urmărească ca să-și poată termina studiile, indiferent de nivel 
de calificație. 

Sunt multe strategii, pe care părinții ar trebui să folosească în scop de prevenire, înainte ca 
faptul, abandonul școlar să se întâmple. 

Primul, și cel mai important lucru este comunicația. Părinții trebuie să aibă întotdeauna o linie 
de comunicare cu copilul lui. Copii mereu au secretele lor față de părinți, dar dacă știu că poată să 
aibă încredere în părinți, chiar dacă lucrurile merg prost, prin comunicație și încredere problemele 
pot fi îndreptate. Este cel mai rău când părintele nu are cum să se apropie de copilul lui, acesta din 
urmă să fie izolat cu problemele lui ca și pe o insulă. 

În al doilea rând părintele să povestească, să vorbească despre importanța carierelor. Părinții 
despre propria lor carieră, și nu numai. Prin aceste conversații copii realizează diferențele dintre 
nivelele absolvite, fiecare nivel având propriile beneficii, ( absolvirea clasei a VIII-a, bacalaureatul, 
diploma de universitate și așa mai departe) fiecare nivel deschizând diferite oportunități în viață.  

Când se vorbește despre viața profesională, elevii trebuie să fie învățați ce nivel de educație 
trebuie să aibă ca să-și poată să aplice pentru o meserie, o profesie interesantă. 

În al treilea rând, elevii ar trebui să aibă presiune mai mică asupra lor. Pe alocuri părinții nu ar 
trebui să sară calul cu încurajarea, cu presarea copiilor. Prea mult “bine” foarte ușor se poate 
transforma în rău.  

Dacă elevul se simte sufocat de prea multe activități extracurriculare, dacă se stresează din 
cauza expectațiilor mari – elevul să fie lăsat să se concentreze numai pe studiile lui, lăsând în urmă 
factorii de stress, cel puțin o vreme. 

Pasul următor, este să ținem legătura cu școala.  

Dacă părinții au senzația, că liceanul lor are tendințe de a părăsi școala, ar trebui să se ducă la 
școală și să vorbească cu dirigintele, cu profesorii, cu directorul elevului.  

Dascălii stau mai mult timp cu studentul într-un mediu academic, poate că cunosc mai bine 
abilitățile mentale ale studentului și au sugestii mai bune în a găsi soluții privind abandonul școlar. 

Este foarte important, ca părinții și profesorii să fie sprijinitori, să se implice prin simple gesturi. 
Dacă văd, că elevul suferă după ore, să-și invită la un pahar cu apă, la o plimbare, la o conversație. 
Să-și încurajeze o pauză, mai bine un semestru decât abandonul total. 

Când un student se apropie de pragul abandonului este foarte recomandat să i se sugereze a 
considera o altă școală. S-ar putea că programul dintr-o altă școală se potrivește mai bine 
studentului.  
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Poate că internatul, campusul, serviciul de comunitate, o imersie culturală, un program online 
sau un an liber (în scopul de a călători, de a lucra, de a descoperi noi culturi) schimbă concepția 
studentului și trezește dorința de a urma și a-și finaliza cursurile începute.+ 

 

Bibliografie: 

1. Ionela Roxana Urea, Mediatorul Școlar, Editura Universitară, ediția a II-a, revizuita si 
adaugita, 2015. 

2. Lucica N., Monica D., Aspecte teoretice și de practică judiciară în materia infracțiunii de 
abandon de familie, Editura Universitară, 2011 

3. http://dar.episcopiadevei.ro/index.php/2015/10/20/ce-este-abandonul-scolar-cauze-si-
modalitati-de-prevenire/ 

4. http://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/sociologie/ABANDON-SCOLAR16.php 

5. Ferreal, G., Neculau, A., Aspecte psihosociale ale sărăciei, Editura POLIROM, 1999.  

6. Hatoş, A., Săveanu, S., Educaţia şi excluziunea socială a adolescenţilor din România, Editura 
Universităţii, 2009, 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 
 

Prof. înv. preșc. Laza Ioana – Maria 
G. P. P. “Toldi”, Salonta 

 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare. 

 
În cadrul învăţământului preșcolar, cadrul didactic – educatoarea are un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului cu 
educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar 
în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare. 

 
Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 

ale fiecărui copil. Aceasta trebuie să identifice: cum este fiecare, ce ştie fiecare, ce face fiecare, cum 
cooperează cu ceilalţi. 

 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 
"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 

aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare.  
 
Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preșcolar, primar, gimnazial, 

liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează, cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar.  

 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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ABANDONUL ȘCOLAR-CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 

Lázár Anikó 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 
elevii nu mai consideră şcoala un viitor.Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de 
conduită este considerat deosebit de grav.  

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 
şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor.Sărăcia comunităţii rurale limitează 
posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare educaţiei. Lipsa interesului pentru 
şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinţilor, prin 
lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea 
părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de 
muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de 
situaţia şcolară a copiilor.  

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar.  Factori de natură socială şi economică, 
confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, 
îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un 
psihic labil datorat unor carențe din copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau 
familială reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.La nivelul şcolii , situaţiile de 
abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de relaţiile 
formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul  
şcolar. 

Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului şcolar  timpuriu, deoarece sunt 
în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora  şi pot atrage  
atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a interveni la nevoie.Dezorganizarea 
familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa în familie  sunt 
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semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar.  
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea  competenţelor  cadrelor  didactice  de  lucru  în  echipă  şi  de  folosire  a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu  
efect de abandon şcolar. În cadrul învăţământului primar, învățătorul are, de asemenea, un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor şcolari.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit.  

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o  „unicitate  pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar, o problema gravă în România. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală , găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Programul de tip Școală după Școală, derulat de Salvați Copiii în centrele educaționale, are ca 
scop prevenirea abandonului școlar pentru copiii din grupuri vulnerabile. Prin program, copiii sunt 
sprijiniți la efectuarea temelor de cadre didactice specializate, beneficiază de pregătire suplimentară 
la materiile la care întâmpină dificultăți și sunt încurajați să participe la activități de timp liber care 
urmăresc dezvoltarea abilităților de viață independentă. 

Din experiența Salvați Copiii, integrarea în programul Școală după Școală are un impact pozitiv 
clar asupra succesului școlar al copiilor. 

 În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR. STUDIU DE CAZ 

 

PROF. LAZAR MIHAELA - SIMONA                                                    
COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU - CÂMPIA TURZII 

 

“Fără școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare nici stat bine 
organizat și bine cârmuit și păstorit.” Ion Heliade Rădulescu 

Prevenirea abandonului școlar este o sarcină greoaie și trebuie făcută prin efortul comun al 
instituțiilor statului, a dascălilor, părinților, psihologului școlar și al asistenților sociali. 

 
Abandonul școlar este o realitate socială, o problemă serioasă cu care școala românească se 

confruntă în ultimii ani. 
 
 Clasificarea factorilor care favorizează abandonul școlar: 
 
Factori care țin de familie 
 Situația materială, economică precară; 
 Lipsa unui loc de muncă, șomajul părinților; 
 Familii numeroase; 
 Familii dezorganizate, părinți plecați la muncă în străinătate; 
 Alcoolismul, violența domestică, probleme de sănătate ale părinților;  
 Lipsa unui model educațional oferit de părinți și alți frați mai mari; 
 Implicarea elevilor în activități agricole, gospodărești; 
 Angajarea pe piața muncii în domenii necalificate sau la negru; 
Factori care țin de comunitate 
 Bursele școlare, alocațiile și decontarea parțială a navetei; 
 Diferențele etnice și culturale; 
 Mariajul, concubinajul timpuriu; 
 Apariția unui copil dacă familia nu o ajută pe tânăra mamă; 
Factori psihologici și psihopedagogici 
 Numarul mare de absențe nemotivate; 
 Repetențiile; 
 Motivația școlară redusă, lipsa de interes, sentimentul de inferioritate; 
 Supraîncărcarea programelor, frica de evaluare; 
 Conflicte, violențe, bullying școlar; 
 Integrarea deficitară în colectivul clasei de elevi; 
 Comunicarea ineficientă între elev-elev, elev-profesor, elev-părinte; 
 Dificultăți de învățare, memorare; 
 Starea de sănătate subredă, precară a elevului. 
Pentru prevenirea abandonului școlar este nevoie de asigurarea unor servicii de 
specialitate-terapie educațională, consiliere școlară, asistență medicală, asistență socială, dar și o 

intervenție majoră a comunității, a statului în dezvoltarea rețelei școlare, prin acordarea de mese 
calde gratuite, decontarea rechizitelor, asigurarea transportului spre/ și de la școală, catalog on-line 
gratuit. 

Dirigintele clasei are un rol important în prevenirea abandonului școlar prin: 
 Crearea unei atmosfere plăcute în clasă; 
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 Asigurarea unui climat de siguranță între elevi; 
 Metode de predare-învățare-evaluare moderne, atractive, cu aplicabilități practice; 
 Realizarea de activități școlare și extrașcolare în care să fie implicați și elevii problemă ai 

clasei, cu responsabilități bine definite; 
 Informarea familiei ori de câte ori e cazul; 
 Discutarea în privat cu elevul și/ sau parinții pentru rezolvarea problemelor legate de acest 

fenomen; 
 Colaborarea eficientă cu pshihologul, mediatorul școlar și directorul unității. 
 
Studiul de caz pentru elevul S.C. 
Elevul S.C. a fost transferat de la un liceu din Turda în colectivul clasei a X-a de la Colegiul 

Tehnic Victor Ungureanu din Câmpia Turzii. Acest elev avea o motivație scăzută pentru școală, nu 
se integra și nu relaționa cu colegii din noua clasă. A început să lipsească zile întregi, nemotivat, 
plecând la foștii colegi. 

Plecatul și indiferența față de școală au făcut ca elevul S.C. să aibă dificultăți la învățare și nota 
scazută la purtare. 

Elevul este dotat cu o inteligență peste medie, cu o memorie bună și este sănătos din punct de 
vedere medical. 

Am constatat că elevul avea greutăți de adaptare în noua clasă, iar acasă familia se reunea după 
ora 20. Familia elevului are o situație materială bună, tata lucrează în construcții, iar mama este 
vânzătoare. 

La informarea telefonică privind situația elevului, tata s-a deplasat la școală unde am schițat un 
plan de intervenție cu obiective pe termen scurt și lung. De menționat receptivitatea tatălui și 
implicarea permanentă în monitorizarea situației școlare. Am apelat la d-nul psiholog școlar pentru 
consilierea elevului. Am intervenit prin dezvoltarea relației cu colegii, să-l integreze în proiecte și 
activități educaționale, să-l introducă în grupul clasei, a fost sprijinit să recupereze lecțiile și temele. 

După toate acțiunile întreprinse, elevul a început să fie interesat de școală, nu a mai lipsit 
nemotivat, iar cu multă muncă și ambiție a reușit să finalizeze acum clasa a XII-a cu premiul II. 

Pornind de la zicala populară „Cum îţi aşterni, aşa dormi!” se potrivește cu faptul că o viață 
fericită și împlinită se înfăptuiește încă din anii de școală cu o educație de calitate. 
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ABANDONUL SCOLAR                                                                
Cauze si modalitati de prevenire 

 

PROF. LAZAR SICA                                                                            
L.P.S. BRAILA 

    

Atunci cand statul controleaza frecventarea scolii, abandonurile inaintea termenului legal al 
scolaritatii obligatorii sunt relativ rare, fiind adesea deghizate in absenteism intens. Abandonul 
reprezinta incetarea frecventarii scolii, parasirea sistemului educativ inaintea obtinerii unei calificari 
sau pregatiri profesionale complete sau inaintea incheierii ciclului de studii inceput. Din punct de 
vedere legal se specifica faptul ca frecventarea obligatorie a scolii inceteaza la sfarsitul clasei a-x-a. 

Scoala este perceputa drept principala institutie prin care societatea isi perpetueaza existenta, 
educatia fiind o functie vitala a societatii, astfel scoala este un factor cheie al dezvoltarii.Educatia 
contra abandonului scolar se face atat la nivel individual, cat si national, prin programe de educare a 
parintilor cu privire la beneficiile scolii pentru copii lor si prin programe de finantare, in cazul 
familiilor lipside de posibilitati materiale. Absenteismul scolar se deosebeste de abandonul scolar 
prin faptul ca, teoretic si formal, copilul figureaza in evidenta scolii, fiind inscris la clase, pe care 
insa nu le frecventeaza pe perioade lungi de timp. Asa se aduna absentele nemotivate, iar la final 
apare exmatricularea. 

Din punct de vedere psihologic, motivele principale ale unui tanar care abandoneaza scoala sunt 
ereditare, sociale si educationale. Saracia este principalul motiv, urmat de lipsa de cunoastere cu 
privire la beneficiile educatiei si neimplicarea parintilor sau tutorilor. Cercetarile in domeniul 
educational au relevat faptul ca mediul socio-cultural de provenienta al elevilor este una din cele 
mai importante variabile in reusita sau esecul scolar sau profesional al elevului. Atitudinea familiei 
este foarte importanta in raport cu scoala. 

Dezorganizarea vietii de familie, consecinta a divortului, climatul conflictual si imoral, excesiv 
de permisiv, divergenta metodelor educative si lipsa de autoritate a parintilor, atitudinea rece, 
indiferenta sau dimpotriva, tiranica a acestora conduc tot spre abandonul scolar. Factorii de natura 
sociala si economica, politica, prabusirea sistemului de protectie sociala conduc la dezorientarea 
elevilor, indepartarea lor de mediul educational si in final abandon scolar. Mai intai, cei care 
abandoneaza scoala nu au nici calificarea profesionala indispensabila integrarii socio- economice, 
nici formatia morala si civica necesara exercitarii rolului de parinte si a celui de cetatean al unei 
comunitati. Neavand o calificare, cei care abandoneaza scoala sunt viitorii someri si reprezinta, pe 
termen mediu si lung, o sursa de dificultati sociale si de pierderi, care depasesc investitia ceruta de 
formarea initiala. 

Pentru o buna interventie se propune realizarea unui program care sa urmareasca dezvoltarea 
competentelor cadrelor didactice de la lucru in echipa si de folosire a planificarii strategice in 
vederea identificarii factorilor care ar favoriza aparitia unor astfel de situatii de risc la nivelul scolii, 
pentru prevenirea si, in ultima instanta, pentru rezolvarea unor situatii de criza cu efect de abandon 
scolar. 

Preventia abandonului scolar, a absenteismului scolar sau a lipsei totale de scolarizare se face 
prin efort comun al institutiilor statului, personalul didactic, parintilor, prihologilor de scoala. De 
aceea este laudabil cand institutiile statului se implica, punandu-le la dispozitie transport gratuilt 
copiilor catre si dinspre scoala, rechizite scolare sau alte lucruri ce le faciliteaza prezenta la scoala. 

Un rol important in aparitia abandonului scolar au factorii de natura educationala: 
insubordonarea fata de normele si regulile scolare,chiulul, absenteism, repetentie, motivatii si 
interese slabe in raport cu scoala, greselile dascalilor( de atitudine si relationare, competenta 
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profesionala, autoritate morala). Anturajul de proasta calitate debusoleaza elevii cu un psihic labil 
datorat unor carente din copilarie, dorinta de a scapa de sub tutela educationala sau familiala, 
dorinta de a avea obiecte, haine sau mancare pe cai ocolite, necurate reprezinta cauze pentru care 
elevul abandoneaza scoala. Anturajul reprezinta un factor negativ in viata elevului, el poate sa –l 
determine pe elev sa fumeze, sa consume droguri, bauturi alcoolice, sa fure si sa chiuleasca de la 
scoala. 

 
Pentru prevenirea abandonului scolar ar trebui urmarite cateva obiective: 
- identificarea elevilor aflati in abandon sau risc de abandon scolar in vederea mentinerii 

acestora in sidtemul invatamantului guvernamental de zi; 
- implicarea sistemului familial in reabilitarea scolara si sociala a elevului; 
- cresterea gradului de implicare a comunitatii locale in solutionarea situatiilor de abandon 

scolar sau a situatiilor ce prezinta risc de abandon scolar; 
- in masura in care aceste obiective vor fi indeplinite, abandonul scolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmarite in cadrul unui program de preventie bine organizat, ce se 
desfasoara pe o perioada foarte indelungata. 

 
Cadrele didactice impreuna cu consilierul scolar incearca sa-i determine pe elevi sa 

constientizeze importanta scolii, a terminarii unui liceu. Abandonul scolar reprezinta un motiv de 
ingrijorare la noi in tara, si pentru aceasta scoala trebuie sa aiba o relatie foarte stransa cu membrii 
familiei. 
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ABANDONUL ȘCOLAR. CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
 

prof. Lazăr Daniela 
Şcoala Gimnazială Sarasău, Maramureş 

 
 
Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de 

relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 
social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) 
determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut.  

La acestea se adaugă presiunea grupului,metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea 
şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frica de examene, etc. constituindu-se în adevăraţi stresori 
pentru elevi care, din păcate, uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din 
această perspectivă, abandonul școlar devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor 
probleme, o conduită care reflectă lipsa de interes, motivația școlară scăzută și o slabă încredere în 
educația școlară. 

a) DEFINIRE,  CARACTERIZARE, SEMNIFICAŢII 
 problemă socială; lipsa de interes, motivația școlară scăzută și o slabă încredere în educația 

școlară 
 fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (frustrare, furie, izolare emoțională, 

invalidare, revoltă, vinovăție, etc.) 
 formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor probleme) 
 reducere a ataşamentului şi a integrării școlare, identificare scăzută cu obiectivele şi 

aspiraţiile grupului (de elevi) 
-    semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală: căutarea autonomiei, a individualizării (mai 

ales la adolescenţi), fuga de constrângeri rigide (în mediul școlar, familial, etc.), problemele 
economice și sociale ale familiei (muncă în gospodărie, îngrijirea fraților mai mici), dorinţa de 
apartenenţă la grup („ritualuri de iniţiere”), atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem. 

b) CAUZE 
1. care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, lipsă de 

interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, stiluri de învățare deficitare, 
imagine de sine deteriorată, sentimente de inferioritate, pasivitate, reacţie la presiunea exercitată de 
dorinţele adulţilor  

2. care ţin de familie: condiţiile socio-economice ale familiei, familii dizarmonice, părinţi 
foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate 

3. care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 
supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor ,evaluarea subiectivă, frica de 
evaluare, bullying-ul, conflictele cu colegii, neintegrarea în colectivul clasei, trebuinţele de învăţare 
şi oferta educaţională a şcolii; formă de apărare față de reguli de disciplină excesiv de rigide şi 
severe 

4. care țin de vârsta elevului: la elevii din ciclul gimnazial: - frica de școală, dependenţa 
crescută de părinţi, părinţi care valorizează excesiv educaţia şcolară, stiluri parentale 
supraprotectoare, autoritare sau indiferențe, strategie defensivă faţă de colegii violenţi, eşecul 
şcolar, situaţii umilitoare. 
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MODALITĂȚI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
Obiective Măsuri şi acţiuni 
Cunoaşterea fenomenului, a cauzelor şi 

aspectelor sale la nivelul şcolii 
Monitorizarea la nivelul şcolii a situaţiei 

frecvenţei elevilor şi a abandonului şcolar 

Monitorizarea cazurilor  de abandon şcolar Alcătuirea şi actualizarea bazei de date 
privind frecvenţa, abandonul şcolar şi 
identificarea cauzelor acestora 

Aplicarea de chestionare în vederea stabilirii 
cauzelor abandonului şcolar 

Activităţi educative şi de consiliere pentru 
cunoaşterea psihopedagogică a elevilor 

Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în 
vederea unei optime integrări şcolare şi sociale 
(educaţia bunului cetăţean,educaţia pentru timpul 
liber,pentru cultură,civilizaţie,pentru viaţa de 
familie etc.) 
Stabilirea în cadrul consiliilor profesorale a unor 

teme în care să se analizeze cauzele 
absenteismului şi abandonului şcolar  şi găsirea 
unor soluţii pentru înlăturarea acestora. 
Modificarea atitutdinii profesorului în 

relaţionarea cu elevul prin 
pozitivare,toleranţă,înţelegere etc. 
Stimularea şi motivarea elevilor pentru învăţătură 

prin activităţi diversificate şi cu implicarea 
permanentă a acestora în acţiune 
Iniţierea unor activităţi cu impact asupra 

elevilor:dezbaterea unor cazuri-problemă,a unor 
situaţii problematice prezentate de mass-media,a 
unor sudii de caz,etc 

Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de 
parteneriat cu Poliţia în scopul susţinerii şi 
reintegrării şcolare şi sociale a elevilor ce au 
săvârşit acte infracţionale,abateri disciplinare 
grave,absenteism ridicat,abandon şcolar etc 

Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 
educative extraşcolare 
(serbări,vizite,spectacole,excursii,drumeţii,etc)în 
care să fie antrenaţi şi elevii aflaţi în situaţie de 
risc. 
Vizitarea familiilor elevilor cu probleme de 

frecvenţă şi de integrare şcolară 

Prevenirea/combaterea abandonului şcolar 
prin abordarea unor teme educative specifice 
în cadrul activităţilor de formare a cadrelor 
didactice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenirea abandonului şcolar prin calitatea 

şi diversitatea activităţilor extracurriculare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implicarea responsabilă a familiei în 

prevenirea abandonului şcolar Susţinerea de lectorate şi şedinţe cu părinţii pe 
teme ce abordează problemele comportamentului 
de risc. 

 
Bibliografie: 
 
Băban, A. (2001) Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj – Napoca 
Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 
El Neamţu, C. (2003) Devianţa şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 
Eliade, S. (2000) ABC – ul consilierii elevului, Ed. Hiperbola, Turda 
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CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. Lădaru Daniela 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți 
 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

 
Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 

căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 
elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

 
Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea  competenţelor  cadrelor  didactice  de  lucru  în  echipă  şi  de  folosire  a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu  
efect de abandon şcolar. 

 
Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 

studiem câteva cauze: 
 
* Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 

oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 

copiilor  resursele  necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin  dezamăgirile  personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 

asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
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infrastructuri  care să  asigure  transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

 
De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 

abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
imbrăcămintei necesare’’.  

 
E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. 
 
 
 
Bibliografie:  
 
 Botnariuc, P. & Ţibu, S.Portofoliul pentru  educaţie  permanentă,Bucureşti:Ed.Afir,2010 
 Cursuri de formare : Educaţi aşa - Educaţie parental 
 Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi  singuri acasă ca urmare a 

plecării părinţilor la muncă în străinătate Editura ,, Terra Noastră”  Iaşi. 
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ABANDONUL ŞCOLAR. CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. Leahu Antonela 
Colegiul Naţional de Artă "George Apostu" Bacău 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
Scopul educatiei ar trebui sa fie acela de a ne invata cum sa gandim, mai degraba decat ce sa 
gandim – sa ne ajute sa ne imbunatatim gandirea astfel incat sa devenim capabili sa gandim penru 
noi, decat sa ne incarcam memoria cu gandurile altor oameni. - Bill Beattie. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră 
şcoala un viitor. 

Conform statisticilor, 6 milioane de tineri renunta anual la studii (ceea ce inseamna aproximativ 
14% din numarul total de elevi). Pentru acestia, viitorul este sumbru: somaj, saracie sau 
marginalizare. Tinerii care renunta prematur la studii sunt considerati a fi cei care desi au varstele 
cuprinse intre 18 si 24 de ani, au terminat cel mult invatamantul gimnazial la data la care 
abandoneaza scoala. Pentru atingerea obiectivului unei rate medii de sub 10%, statele membre sunt 
invitate sa elaboreze politici care sa acopere intreg ciclul educational, eliminand factorii care 
determina abandonul scolar, rezolvand din timp problemele care apar si oferind o a doua sansa 
tinerilor care regreta deciziile luate la un moment dat. Astfel, exista trei directii de actiune: 
Prevenirea – imbunatatirea accesului egal la educatie de inalta calitate de la varste fragede. Trebuie 
introduse masuri menite sa garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs (suportul 
lingvistic pentru copiii de imigranti de exemplu); Interventia – indrumari si meditatii pentru elevi, 
strangerea legaturilor cu parintii, atunci cand apar semne cum ar fi absentele nemotivate si 
performantele foarte slabe; Compensarea – elevilor care renunta la scoala ar trebuie sa li se ofere 
ulterior sansa de a obtine calificarile pe care nu le-au obtinut prima data. Scolile de tip “A doua 
sansa” trebuie sa ofere cursuri pentru grupuri restranse de elevi, precum si metode de predare mai 
personalizate si mai flexibile comparativ cu scolile. 

Efectele absenteismului sunt de natură complexă, conducând pe lângă pierderi din sistemul de 
cunoştinţe, la tentaţii de comportamente delicvente, conflicte cu părinţii şi chiar grupul de prieteni, 
insuccese repetate sau eşecuri şcolare până la abandonul şcolar, ca ultimă instanţă a absenteismului. 
Însă efectul pe termen lung este inadaptarea socio-profesională generată de insuficienta pregătire, 
sau nefinalizarea studiilor, cu repercusiuni asupra imaginii de sine şi implicit a stimei de sine, care 
într-un final pot fi generatoare de boli psihice, deci de randament social scăzut. Absenteismul poate 
deveni la rândul lui cauză a unor efecte negative atât pentru persoana în cauză (pe termen scurt, 
mediu şi lung), cât şi pentru mediul copilului care recurge la acest comportament. Familia poate fi 
grav afectată de decizia copilului de a absenta (cu referire specifică la absenteismul voluntar, fără 
ştirea părinţilor), deteriorându-se relaţiile cu copilul în primul rând, apoi apărând tensiuni între 
părinţi, iar ca efect final poate determina chiar dezorganizarea familiei. Lacunara pregătire, şi 
insuficienta dezvoltare a abilităţilor poate modifica nivelul de aspiraţii, limitând o viitoare 
dezvoltare plenară şi completă a tânărului. Toate acestea vor afecta pe termen lung integrarea socio-
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profesională a tânărului şi mai târziu a adultului. Cauza principală generatoare de absenteism, este 
în sine considerată o caracteristică a adolescenţei. Aceasta este incapacitatea adolescentului de a 
anticipa consecinţele faptelor sale. O bună colaborare între şcoală şi familie este posibilă numai 
atunci când familia înţelege bine rolul şcolii, acela de a fi principalul izvor de cultură şi factor de 
civilizaţie, iar şcoala vede în familie un aliat, un colaborator sincer, direct interesat de întregul 
proces instructiv-educativ. Dascălii trebuie să găsească mijloace de a comunica şi evidenţia 
experienţele evolutive ale copiilor la şcoală, trebuie să pregătească un flux constant de informaţii de 
calitate îndreptate spre părinţi, astfel încât să-i determine să-şi reexamineze atitudinile faţă de rolul 
de părinte şi opiniile despre experienţele prin care trec copiii şi să abordeze mult mai preocupaţi 
întreaga experienţă şcolară. În ceea ce priveste situatia din Romania, unde abandonul scolar se 
plaeaza intre 16-18%, consider ca o lege pentru combaterea abandonului si esecului scolare ar fi 
binevenita. Programe si liste de masuri s-au tot facut, fara sa-si produca efectul.  Lipsa resurselor 
materiale ale familiilor, in special din rural, obliga copii la refacerea destinului economic al 
parintilor. Doar sprijinul societatii si interventia statului poate intrerupe acest cerc vicios.  

Potrivit literaturii de specialitate, sărăcia este principala cauză directă şi indirectă a abandonului 
şcolar. De regulă, costurile legate de educarea copiilor (rechizitele şcolare, îmbrăcămintea etc.) sunt 
foarte greu de suportat de familiile nevoiaşe. Acest fapt îi împinge pe unii elevi să renunţe la şcoală 
înainte de finalizarea unui ciclu de 16 învăţământ sau înainte de a obţine o calificare sau o 
specializare. Ei renunţă timpuriu la şcoală şi intră pe piaţa muncii pentru a aduce venituri 
suplimentare familiei. Nu în puţine cazuri, copiii sunt trimişi de către părinţi să muncească şi să 
contribuie la veniturile familiei. Corelată cu sărăcia, starea de sănătate precară (malformaţii 
corporale sau defecte senzoriale, inclusiv handicapul fizic) este un alt motiv pentru care unii elevi 
ajung să abandoneze şcoala. Aceste probleme de sănătate dau naştere unor complexe de inferioritate 
şi în cazul în care acest copil nu este susţinut afectiv de către cei din jur, el va deveni tot mai 
suspicios şi timorat în situaţiile şcolare evitând pe cât posibil acţiuni de grup. Un alt factor care se 
asociază cu abandonul şcolar este dezorganizarea familiei. Familiile dezorganizate intră într-un cerc 
vicios din care nu reuşesc să iasă fară un ajutor specializat. Membrii familiei trăiesc într-o stare de 
sărăcie acută şi sunt adesea victime ale alcoolismului şi violenţei domestice, factori care preced 
abandonul şcolar. 

Dincolo de prevederile Legii Educatiei Nationale, foarte bune, printre ele aducerea intregului 
invatamant obligatoriu la scoala generala din localitatea de domiciliu, este necesara o lege, 
prevederile ei nefiind facultative ci aplicabile sub amenintarea sanctiunilor prevazute in textul legii. 
Dacă s-ar accepta adoptarea unei legi, ar fi o premiera si pentru Uniunea Europeana, plasând 
România in avangarda statelor care se preocupa de combaterea abandonului scolar. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Moisin, Anton,  Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007; 

2. Băran-Pescaru, Adina, Familia azi. O perspectivă sociopedagogică, Editura Aramis, 
Bucureşti,2004; 
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Abandonul şcolar – obstacolul educaţiei 

 

Prof. Înv. Preşc.: Leahu Ionela                                                           
Grădiniţa P. P.: ,,Prichindel” - Tecuci 

 

Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 
anumit nivel de învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii a 
unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome.  

La nivelul sistemului românesc de învăţământ, elevii sunt declaraţi în abandon şcolar şi scoşi din 
evidenţele şcolare după trei ani de la renunţarea la frecventarea studiilor (conform ROFUIP 2005), 
perioadă în care elevul are timp să-şi reia şi continue studiile. Pe de altă parte, indicatorul folosit la 
nivel naţional pentru a avea o imagine asupra acestui fenomen, prezentat anual în raportul cu privire la 
Starea sistemului naţional de învăţământ, este determinat pe baza metodei intrare – ieşire, conform 
metodologiei Instutului Naţional de Statistică (INS). 

Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare 
participării școlare expune copiii riscului de abandon școlar. Potrivit  cercetării ”Învățământul gratuit 
costă”, deși legea prevede gratuitatea învățământului public, realitatea ne arată că părinții trebuie să 
facă față unor cheltuieli strâns legate de școlarizarea copiilor lor. Fie că este vorba de uniformă, 
manuale alternative, rechizite, fondul clasei și cel al școlii, transportul spre și dinspre școală sau 
meditații, costurile „ascunse” ale învățământului reprezintă obstacole greu de depășit în calea dreptului 
la educație al tuturor copiilor, dar mai ales al celor din familii sărace. De asemenea, riscul părăsirii 
școlii crește și în cazul copiilor ai căror părinți, cu un nivel redus de educație, nu pot să îi sprijine pe 
copii în efectuarea temelor. 

Abandonul şcolar este prezent azi în 40% din unităţile de învăţământ din mediul rural, cele mai 
multe cazuri fiind înregistrate în licee. În ceea ce priveşte absenteismul de la ore, acesta apare cel mai 
des tot în învăţământul liceal. Paradoxal sau nu, Regiunea Bucureşti - Ilfov are cele mai slabe rezultate 
privind prezenţa la ore, cu o medie anuală de absenţe de peste 32 de ore/elev. 

Astfel, peste două treimi din unităţile de învăţământ din mediul rural se confruntă cu cel puţin un 
factor de risc educaţional, cum ar fi rezultate slabe la evaluarea naţională, risc de abandon şcolar, rate 
ridicate de absenteism şi repetenţie, şi cu unul sau mai mulţi factori de risc socio-educaţionali, cum ar 
fi elevi proveniţi din familii dezavantajate economic sau spaţii şi dotări materiale insuficiente. Studiul 
amintit mai arată că şapte din zece unităţi de învăţământ din mediul rural au elevi care repetă clasa, iar 
Regiunea Centru – judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu – are cel mai mare 
procent de repetenţie.  

În ceea ce priveşte provenienţa elevilor din familii dezavantajate economic, două treimi (62,6%) 
din unităţile de învăţământ au elevi cu dosar de bursă socială, elevi instituţionalizaţi sau elevi în 
plasament. Peste 15% dintre unităţi au semnalat nevoi privind îmbunătăţirea dotării spaţiului şcolar, 
procentul cel mai ridicat fiind înregistrat în zona Sud Vest-Oltenia, unde peste un sfert dintre unităţi 
(27,8%) au nevoie de astfel de intervenţii. Studiul "Investiţie în educaţia copiilor din mediul rural" a 
acoperit 2.591 de unităţi de învăţământ din mediul rural, ceea ce reprezintă peste 80% dintre şcolile 
gimnaziale, liceele şi şcolile profesionale existente în acest mediu.  

Studiul a fost efectuat pe baza datelor oferite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi de 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi a răspunsurilor obţinute la 
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chestionarele aplicate unui număr de peste 3.000 de cadre didactice şi peste 750 de elevi din mediul 
rural. 

Tot ea a adăugat însă şi câteva elemente pozitive ce reies din acelaşi studiu. Astfel, informatizarea 
procesului didactic e prezentă în opt din zece unităţi, 19,5% dintre acestea dispunând de soft 
educaţional pentru majoritatea disciplinelor de studiu, în timp ce un procent de circa 60% are doar 
pentru câteva discipline.  

Rămân însă de investigat competenţele personalului didactic în utilizarea tehnicii de calcul, 
prezentă în şcoala românească astăzi. Asta ca răspuns al faptului că 70% dintre elevi doresc să înveţe 
folosind mijloace modern, adică calculatorul, în timp ce doar 18% dintre elevi ar prefera în continuare 
să dea credit mijloacelor clasice de predare. Şi un ultim paradox, dotarea unităţilor de învăţământ cu 
calculatoare e mai bună în mediul rural decât în cel urban, 6 – 20 de elevi la un calculator faţă de 15 – 
53 de elevi la un calculator. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a condiţiilor 
socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 
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Abandonul școlar 
 
 

Prof. Înv. Preșcolar Lemnariu Elena Nicoleta 
Grădinița cu P. P. „Elena Doamna”, Galați 

  
 
Cristina Neamțu definește abandonul școlar ca fiind conduita de evaziune definitivă ce constă în 

încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 
înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului 
de studii începute. Cei care abandonează școala nu mai sunt reprimiți ulterior în aceeași instituție 
educativă și nu sunt înscriși într-un program de școlarizare alternativ. (Neamțu, C, 2003, p.199). 

 
Orice sistem de învăţământ din întreaga  lume, în diferite perioade istorice, a cunoscut şi 

cunoaşte dificultăţi pe care le admite şi care dictează concentrarea pe elaborarea strategiilor de 
rezolvare a disfuncţiilor existente.  

 
Abandonul şcolar, una din disfuncţiile grave ale sistemului de învăţămant, presupune şi impune 

elaborarea unor măsuri ce ar duce la eradicarea acestui fenomen negativ. Se cunoaşte că întotdeauna 
au existat disfuncţii ale sistemului şcolar, datorită modificărilor continue din societate şi ale 
societăţii, procesului de adaptare la noile tehnologii atât a cadrelor didactice cât şi a elevilor, 
adaptarea la noile cerinţe ale pieţii de muncă etc. Un lucru important ar trebui să înţeleagă întreaga 
societate şi nu în ultimul rînd familia că,  investiţia în educaţie este cea mai rentabilă şi beneficiază 
de ea toţi membrii comunităţii. 

 
Rata abandonului școlar trebuie ținută sub control, diminuată, însă pentru asta e nevoie de 

implicarea tuturor factorilor, de dăruire și tact pedagogic din partea profesorilor, de interes din 
partea părinților și de implicarea activă a multor altor factori. 

 
Ar putea fi aplicate și utilizate următoarele sugestii în vederea optimizării procesului instructiv-

educativ și diminuării abandonului școlar: 
  
• Colaborarea strânsă dintre familie şi şcoală. Implicarea mai intensă a părinţilor, printr-o 

intensificare a colaborării acestora cu școala și prin crearea de parteneriate între școli și părinţi, 
poate contribui la o mai bună motivare a elevilor. 

Aceasta este o condiţie de bază în realizarea cu succes a idealului educaţional. Doar cunoscând 
realitatea pe care o trăieşte elevul în câmpul şcolar şi în cel familial putem dirija cu succes actul 
educaţional. Un pedagog este obligat să colaboreze şi să conlucreze, în mod individualizat şi 
personalizat, cu elevul şi familia să. 

  
• Un sistem de educaţie timpurie de bună calitate este benefic pentru toţi copiii și este, în 

special, relevant pentru aceia care vin din medii defavorizate, inclusiv emigranţii și romii. Facilităţile 
trebuie să fie de calitate, accesibile din punct de vedere financiar, să aibă un personal adecvat și să 
fie accesibile familiilor care provin din medii defavorizate. 

  
• Consilierea psihologică a oricărei abateri de la normativitatea şcolară. Fiecare unitate de 

învăţământ preuniversitar este obligată să aibă psiholog/consilier şcolar, care să se ocupe de orice 
problemă apărută la nivel de act didactic. Colaborarea strânsă dintre cadrul didactic şi psihologul 
şcolar duce la depistarea la timp a problemelor cu care se confruntă elevul atât în cadrul şcolii cât şi 
în familie şi, respectiv, găsirea şi elaborarea unei strategii de lucru cu elevul şi familia sa. 

Activitatea de consiliere a carierei în mediul şcolar poate fi descrisă ca o activitate care să 
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sprijine elevii să-şi clarifice propriile deprinderi, abilităţi, competenţe, ca şi resursele şi opţiunile în 
relaţia cu sistemul educaţional, piaţa muncii şi viaţă, în general. Activitatea consilierului de 
orientare a carierei este un proces complex, interactiv între educaţie, abilităţi practice, aspiraţii, 
valori şi interesele mediului economic, social, cultural. 

 • Diversificarea ofertei educaţionale, prin extinderea oportunităţilor de educaţie și pregătire 
profesională, dincolo de vârsta la care se termină învăţământul obligatoriu , care poate influenţa 
comportamentul tinerilor și al familiilor acestora și poate duce la rate mai mari de finalizare a 
ciclului secundar superior. 

  
• Promovarea unor politici active de desegregare și acordarea unui sprijin suplimentar școlilor 

din zonele defavorizate, sau care au un număr mare de elevi care vin din medii defavorizate, din 
punct de vedere social și economic, le vor ajută pe acestea să își diversifice componenţa socială și 
să își diversifice oferta educaţională. 

  
• Sublinierea valorii diversităţii lingvistice și sprijinirea acelor copii care au o altă limbă 

maternă, în vederea îmbunătăţirii cunoștinţelor de limbă necesare procesului de învăţare, fie că este 
vorba despre altă limbă sau de limba lor maternă, precum și acordarea de sprijin cadrelor didactice 
în vederea predării unor grupe de elevi cu grade diverse de competenţă lingvistică. 

  
• Pregătirea la nivel înalt a fiecărei activități cu elevii. Elevii în ziua de azi sunt foarte bine 

informaţi, prin abundenţa informaţională cu ajutorul mijloacelor mass-media, de aceea profesorul 
este obligat să se autoinstruiască prin actualizarea continuă a informaţiei şi a mesajului transmis 
elevilor. Pedagogul trebuie “să ţină cont de această nouă situaţie dacă doreşte să fie înţeles şi să 
câştige atenţia tinerilor, să le deschidă apetitul pentru învăţătură, să le demonstreze că informaţiile şi 
cunoaşterea sunt două lucruri diferite, cunoaşterea necesitând efort, concentrare, disciplină şi 
fermitate”. 

  
• Implicarea activă a elevilor şi a profesorilor, a autorităţilor şcolare, în soluţionarea conflictelor 

apărute în colectivul unei clase. Soluţionarea conflictelor este o artă ce derivă din măiestria 
pedagogică, de aceea fiecare pedagog trebuie să o deţină, ceea ce vine o dată cu experienţa 
pedagogică şi cere implicarea tuturor factorilor de decizie. 

  
• Meditaţii suplimentare elevilor care întâmpină greutăţi la disciplinele şcolare. Pentru realizarea 

cu succes a actului instructiv–educativ, profesorii deseori trebuie să se implice voluntar în acordarea 
de meditaţii la disciplinele la care depistează un randament şcolar mai scăzut. Pentru această ei 
trebuie să-şi cunoască foarte bine discipolii şi să fie mereu informaţi cu realitatea şcolară a fiecărui 
elev în parte. 

  
• Colaborarea pedagogilor şi lucrul lor în echipe. Această recomandare se referă atât la 

soluţionarea propriu-zisă a fiecărui caz de devianţă şcolară, cât şi la colaborarea reciprocă pentru a 
contribui la flexibilitatea programelor, ceea ce ar putea duce la reducerea eşecului şi inadaptabilităţii 
şcolare, de asemenea “ar asigura o orientare teoretică mai bună în vederea unei educaţii pe termen 
lung”. 

Prevenirea abandonului școlar se face,mai ales, în familie dacă părinții sunt prezenți în viața 
copiilor, dacă îi înțeleg, se apleacă asupra probemelor lor, dacă îi ascultă. Judecarea faptelor 
copiilor atrage după sine eșecul, criticarea de asemenea. Compararea copiilor între ei are un impact 
negativ, de asemenea.  

Părinții trebuie să învețe să își susțină copiii și să înțeleagă că sunt unici și au nevoie să fie 
valorizați, înțeleși, văzuți, apreciați așa cum sunt ei. Doar prin efort susținut, perseverență, 
autocontrol pot ajunge să contribuie pozitiv la dezvoltarea armonioasă a copiilor și, in acest fel, se 
poate face pregătirea pentru viața de adult echilibrat, responsabil, fericit cu condiția lui umană. 
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Educația ne unește 

 

Profesor Levai Ileana                                                                   
Colegiul Național Andrei Mureșanu, Bistrița 

 

Aceasta este titlul dezbaterilor din  unitățile de învățământ, care se desfășoară în zilele acestea la 
nivel de catedre, deoarece MEN a decis să facă schimbări în viziunea asupra viitorului educației în 
România. În  această viziune se preconizează luarea unor măsuri care duce la scăderea nivelului de 
abandon școlar, la nivel de țară. De exemplu  obligativitatea orelor de dupămasă, unde elevii își pot 
scrie  și învăța lecțiile sub îndrumarea profesorului.  

Abandonul școlar este o problemă din ce în ce mai mare în România. Statisticile Eurostat spun 
că 270.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, adică 19% din totalul populației din 
această categorie de vârstă, abandonează timpuriu școala pe care o urmează sau nu se mai înscriu la 
o altă formă de școlarizare după finalizarea studiilor obligatorii. În țările Uniunii Europene, doar 
11% dintre tinerii din această categorie de vârstă renunță la cursuri înainte de vreme, aceasta fiind și 
ținta spre care tinde și țara noastră până în anul 2020.  Abandonul şcolar reprezintă conduita de 
evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent 
de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete.   

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. Din punct de vedere psihologic, motivele principale ale unui tânăr care 
abandonează școala sau facultatea sunt ereditare, sociale și educaționale. Sărăcia este principalul 
motiv, urmat de lipsa de cunoaștere cu privire la beneficiile educației și neimplicarea părinților sau 
tutorilor. Educația contra abandonului școlar se face atât la nivel individual, cât și național, prin 
programe de educare a părinților cu privire la beneficiile școlii pentru copiii lor și prin programe de 
finanțare, în cazul familiilor lipsite de posibilități materiale.  

Prevenția abandonului școlar, a absenteismului școlar sau a lipsei totale de școlarizare se face 
prin efort comun al instituțiilor statului, personalului didactic, părinților, psihologilor de școală 
și/sau asistenților sociali. De aceea, este lăudabil când instituțiile statului se implică, punându-le la 
dispoziție transport gratuit copiilor către și dinspre școală, rechizite școlare sau alte lucruri care le 
facilitează prezența la școală.  

Părinții care nu respectă legea educației naționale riscă să fie pedepsiți. Proiectul 
Regulamentului școlar prevede posibilitatea sancționării părintelui sau tutorelui legal instituit care 
nu asigură școlarizarea elevului cu o amendă cuprinsă între 100 și 1.000 lei sau obligarea lui la a 
presta muncă în folosul comunității. Pe lângă acest regulament, mai avem codul penal – acesta 
reglemetează răspunderea penală a părinților care își retrag copiii de la școală sau îi impiedică să 
frecventeze cursurile. Mai precis, împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu 
reprezintă acum o infracțiune, fiind introdusă la capitolul ”Infracțiuni contra familiei”. Părintele sau 
persoana căreia i-a fost incredințat, potrivit legii, un minor și care, în mod nejustificat, îl retrage sau 
îl impiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învațământului general obligatoriu se 
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.  

Așadar, dacă suntem uniți prevenim mai ușor absenteismul școlar și venim în ajutorul elevilor 
care „sufera” la școlă, din cauza unor probleme știute doar de ei. 
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Cauze ale abandonului școlar 

 

Prof. ȋnv. primar Alexandra Licuță – Gafton,                                               
Şcoala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu”, Timişoara 

 

Indiferent dacă privim dintr-o perspectivă economică sau socială, cauzele care determină 
renunțarea la educație sunt multiple iar factorii principali care favorizează această situație se găsesc 
plasați la mai multe nivele, astfel: 

 La nivelul copilului și al familiei se găsesc principalii factori ce pot determina/determină un 
copil să nu mai meargă la școală. Acești factori sunt: 

 Sărăcia (dificultățile materiale) care limitează posibilităţile părinţilor de a le oferi copiilor 
resursele și accesul necesare educaţiei. Din acest motiv, numeroase familii au probleme atât în 
asigurarea hranei necesare copilului cât și în asigurarea îmbrăcămintei adecvate de care acesta are 
nevoie (în special pe timp de iarnă). Mai mult decât atât, dificultățile materiale sunt atrase și de 
dezorganizarea familiei – violența, alcoolismul și divorțul fiind situații care preced uneori decizia de 
abandon școlar 

 Modelul educațional oferit de familie (părinți, frați) joacă un rol foarte important în felul în 
care copii gândesc și iau decizii. 

 Emigrarea masiva a forței de muncă – adică acele situații în care unul sau ambii părinți aleg 
să plece la muncă într-o altă țară pentru a putea să își întrețină familia și care creează goluri 
emoționale puternice în sufletele copiilor mai ales dacă aceștia se află la o vârstă fragedă. Ei sunt 
lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară și pot 
sfârși prin a abandona școala 

 Intrarea pe piața muncii (exploatarea copiilor prin muncă) – sunt multe situațiile în care 
elevul se angrenează în lucrul ca zilier sau în alte activități regulate aducătoare de venit (ex: 
cerșetoria) care, pe termen mediu și lung, conduc la abandonul școlar sau implică în activități care 
sunt la limita legii precum prostituția sau integrarea în adevărate rețele de cerșetorie cu același final. 

 Lipsa motivației cauzată de izolare și lipsa oportunităților –  sunt adulți și copii în România 
care locuiesc în zone izolate, fără drum de acces, extrem de greu accesibile care abandonează școală 
pentru că nu reușesc să ajungă la ore. Sunt copii care poate dacă s-ar fi născut la oraș ar fi avut mai 
multe oportunități de a învăța și alta ar fi fost poate povestea lor. 

 Etnia – sunt cazuri numeroase în care elevi de etnie romă aleg să abandoneze școala tot din 
motivele menționate mai sus. 

1. La nivelul comunității – la fel ca în cazul familiilor, se creează și se stabilesc norme sociale și 
cai de urmat care devin, în timp, reguli comportamentale urmate de membrii comunității. Mai mult, 
parte dintre ele devin factori de risc care contribuie la abandonul școlar printre care: 

 Apariția unui copil – în cazul fetelor, ce provin de multe ori dintr-un mediu ostil , din familii 
sărace și/sau dezorganizate ajung sa devină mame la vârste foarte fragede și să abandoneze școala 
pentru a crește copilul nou-născut. Această situație, este dificilă pentru o mama foarte tânără care 
poate abia înțelege ce i se întâmplă; în comunitate, însă, cu siguranță nu este singurul caz 
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 Norma mariajului timpuriu – adesea întâlnită în cazul comunităților rurale, căsătoria la 
vârste mici este un alt factor care determină renunțarea la educație.  

 Anturajul – de la vârste foarte fragede copii pot cădea, din motive diverse (ex: dorința de a 
ieși în evidență etc.) în capcana anturajului și ajung să ia decizii în funcție de puterea de influență a 
anturajului una dintre acestea fiind chiar renunțarea la educație. 

2. La nivelul școlii există, de asemenea, cauze care contribuie la abandonul școlar, precum: 

 Atitudinea cadrelor didactice – Neimplicarea cadrelor didactice, într-o manieră proactivă, 
pentru a împiedica acest lucru să se întâmple este o cauză importantă a abandonului școlar. Din 
păcate, foarte mulți profesori ajung să comunice cu părinții sau copii când situația elevilor este deja 
foarte gravă în loc să comunice periodic cu aceștia pentru a evita ca aceste situații să se întâmple. 
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Abandonul școlar la copiii din clasele primare 

 

Prof. înv. primar LILIANA  CRAVEȚ 

                 

Abandonul școlar, din păcate a început să ia amploare în ultimii ani, atât în mediul rural, dar mai 
ales în cel urban. În mediul urban există școli mai bine ,,cotate” și școli frecventate de copiii din 
comunități defavorizate. 

În acest an școlar, din nefericire, am avut trei cazuri de abandon școlar. Suntem la finalul clasei 
a-III-a, iar acești copii nu mai pot fi promovați, din cauza absențelor multiple. 

Printre multele cauze ale abandonului școlar, referindu-mă strict la cele din clasa mea, am 
identificat în mod concret: 

* anturajul de proastă factură al elevului (cu un psihic labil), datorat problemelor de sănătate ale 
mamei – care nu a mai putut controla situația (fiind divorțată), elevul ajungând să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice și droguri; 

* atitudinea familiei față de școală (dezinteres, lipsa de autoritate, atitudinea rece și indiferentă a 
bunicilor față de copilul părăsit de mamă); 

* folosirea copiilor pe post de ,,bone” pentru frații mai mici, de către părinții care au mulți copii 
(în acest caz sunt 11). 

Pentru aceste cazuri, măsurile care au fost luate, nu au efect de ,,salvare” a acestor copii, ba 
dimpotrivă, am fost limitați în a rezolva situația. 

Școala a luat măsurile legale, pentru astfel de situații: adrese scrise, vizita învățătoarei împreună 
cu mediatorul școlar la domiciliul elevilor și solicitarea ajutorului autorităților – respectiv Poliția și 
Direcția pentru Protecția Copilului. 

Aceste măsuri nu au reușit să aducă pe nici unul din cei trei elevi înapoi la școală. 

În primul caz, mama fiind sub tratament și cu o boală incurabilă a fost foarte violentă verbal și 
nu s-a putut stabili o conversație normală și nici institui vreo măsură, în favoarea copilului. 

În al doilea caz, bunicii, care nu au tutelă legală asupra minorei (mama fiind plecată de multă 
vreme de la domiciliu), nu au nici locuință și nici posibilități materiale, trăind la limita subzistenței. 

În cel de-al treilea caz, familia fiind foarte numeroasă, mama însărcinată din nou și tatăl plecat 
cu ziua la muncă au hotărât ca două din fetele mai mari să rămână acasă pentru a-și ajuta mama la 
treburile gospodărești și la îngrijirea fraților mai mici. 

Având în vedere cele expuse, cred cu tărie că școala este limitată în prevenirea abandonului 
școlar. Este nevoie de implicarea comunității și a factorilor locali prin măsuri clare și imediate și 
resurse financiare și umane, pe măsura gravității fiecărui caz în parte. 

Măsurile de prevenire a abandonului școlar, ar fi: 

* psiho – pedagogice și psiho – sociologice, care urmăresc cultivarea de relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea integrării socio – familiale pozitive; 

* socio – profesionale, cele care decurg din cele amintite mai sus;      

* psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme comportamentale, emoționale 
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etc.      

* juridico – legale - aceste măsuri permit creșterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor și propagandă juridică, în general. 

De asemenea, obiectivele unui program de prevenție a abandonului școlar ar trebui să se axeze, 
în principal, pe: 

 Identificarea elevilor aflați în risc de abandon;    

 Implicarea și obligarea prin legi aspre a sistemului familial în reabilitarea școlară; 

 Sancționarea imediată a familiilor care obstrucționează prin diferite modalități, participarea 
copiilor la procesul de educație. 

Având în vedere că, familia este primul factor de care depinde dezvoltarea și integrarea unui 
copil în comunitate, consider că, tot familia este cea care trebuie, în primul rând, sancționată pentru 
nerespectarea acestui drept fundamental, al oricărui copil – Dreptul la Educație.  
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR TIMPURIU 
 
 

Prof. Lința Cristina 
Grădinița P. P. „Riki-Priki” Reșița 

Jud. Caraș-Severin 
 
 
 
Abandonul școlar este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învațământul 

românesc, mai ales în rândul copiilor de etnie romă, din sânul familiilor sărace sau din mediul rural 
ori cei cu dizabilități fizice. Rata abandonului școlar se află într-o creștere alarmantă, începând cu 
anul 2010, când la nivel global 61 de milioane de copii de vârsta învățământului primar și 71 de 
milioane de copii de gimnaziu au părăsit școala, potrivit unui raport realizat de UNICEF. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a  planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor 
astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea 
unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt 
factori care reprezintă ansamblul încălcărilor şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire 
socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la 
care legea tratează oamenii ca adulţi. 

Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de altfel primul pas 
spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în rândul elevilor acest 
fenomen: 

1.Cauze 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)  

2.Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate 

3.Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 
supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) 
evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, politici 
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale  foarte importantă este şi variabila vârstă. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un  element important în combaterea abandonului şcolar timpuriu este participarea tuturor 
copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 
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Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil.  

Aceasta trebuie să identifice: cum este fiecare? ce ştie fiecare?, ce face fiecare? și cum 
cooperează cu ceilalţi. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că 
fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. 

 Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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Ce este abandonul școlar? Cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. inv. primar: Fonoage Loredana 
Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu- Deva 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze:şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia 
comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele 
necesare educației. 

 Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
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realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
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viața unui individ. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Profesor înv. preșcolar LOVIN DIANA 
Grădinița Prohozești, jud. Bacău 

  
 
Deși suntem o țară europeană, civilizată, cu sute de copii premiați la olimpiadele internaționale, 

am ajuns să ne confruntăm în ultimii ani cu un fenomen exterm de trist și îngrijorător – abandonul 
școlar. Cândva ,citeam în diverse reviste  despre situația țărilor care se confruntau cu acest fenomen,  
principala cauza fiind sărăcia și lipsa de educație a părinților acelor copii. O educaţie adevărată, 
reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. În primul rând ea se 
realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a  planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor 
astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea 
unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt 
factori care reprezintă ansamblul încălcărilor şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire 
socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la 
care legea tratează oamenii ca adulţi. 

Factorii psihologici. În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont 
de factorul, agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. Ca obiective în cadrul unui program 
de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar. 

- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 
risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii . Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. De asemenea se are în 
vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul 
colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor comportamentale în 
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relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru identificarea anturajului 
elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale". De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’ . E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în 
instituţia şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De 
aceea, o campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o 
extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte.Abandonul şcolar reprezintă conduita de 
evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent 
de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să 
funcţioneze adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte 
obiective profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii 
şcolare, provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice 
serioase, nu este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. În cadrul 
învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului cu 
educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală. Un alt element în 
combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după 
forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la 
grădiniţă fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare.Evaluarea pe care o poate face educatoarea se 
referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil . 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor.În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care 
în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă 
mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem 
de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare 
atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii 
oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o 
mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii 
noastre.  

Depinde de fiecare educatoare în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină 
o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 
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Abandonul școlar 
 

 
prof. Luca Laura 

Colegiul Național "Kolcsey Ferenc", 
Satu Mare, jud. Satu Mare 

 
 

Abandonul școlar reprezintă un fenomen care constă în încetarea frecventării școlii și părăsirea 
sistemului instructiv/educativ. Această conduită este precedată de cea de absenteism. Abandonul 
școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii înaintea obținerii unei calificări sau 
pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Cauzele 
abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la activitatea de 
învățare, fie inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi (socio-economici, socio-
culturali) ai copilului.  

 
Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 

dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecare părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stres semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului, determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
școlar trebuie lucrat atât cu elevul, cât și cu familia și școala. 

Bibliografie:  

Kulcsar, T., (1978), Factorii psihologici ai reușitei școlare, București, EDP; 
Muntean, A., (2001), Familii și copii în dificultate, Timișoara, Ed. Mirton 
Stolz, G.(2000), Eșec școlar - Risc de eșec școlar, București, Ed. Victor. 
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ABANDONUL ȘCOLAR – EFECT AL FACTORILOR INDIVIDUALI 

 

Prof. înv. primar Luca Angela 
Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri" Săbăoani, jud. Neamț 

 
 
 
Într-o societate în care valorile promovate în mass-media nu corespund de fiecare dată cerințelor 

unei educații bazate pe muncă și corectitudine, elevii par să nu mai fie interesați de învățătură, ci de 
obținerea în mod facil a unor mijloace minime de existență.  

Cauzele care conduc la absenteismul școlar și, mai apoi, la abandon sunt multiple: probleme 
personale / familiale, o situație socio-economică modestă sau dificultățile de învățare pe care le 
întâmpină, climatul școlar și chiar caracteristicile sistemului de învățământ. 

Factorii individuali determinanți care-i plasează pe unii elevi în situația riscului de abandon 
sunt: starea de sănătate, dificultățile de învățare, lipsa motivației pentru activitățile școlare, 
dizabilități sau cerințe educaționale speciale. Acești factori se întrepătrund, deseori, cu factorii 
școlari să cei familiali. 

Un studiu realizat de Institutul de Științe ale Educației pentru raportarea unei imagini referitoare 
la copiii din afara sistemului educaținal  este relevant și pentru explicarea fenomenului de părăsire 
timpurie a sistemului educațional. Conform studiului, absenteismu reprezintă primul element care 
conduce la un potențial abandon.  

Absențele repetate de la școală conduc la rezultate slabe la învățătură, iar asta duce la scăderea 
încrederii copilului în forțele proprii, în posibilitatea de a evolua, culminând cu refuzul de a mai 
participa la cursuri.  

Starea precară de sănătate sau o boală care a necesitat absența îndelungată de la școală provoacă 
rămânerea în urmă a elevilor aflați în astfel de situații și poate avea ca urmare abandonul școlar. Din 
proprie experiență, în astfel de situații elevii pot să recupereze lacunele instalate prin activități 
suplimentare, de recuperare cu învățătorul, dacă acesta este dispus să facă acest lucru  în colaborare 
cu părinții, care trebuie să continue activitatea cadrului didactic și acasă. Dacă aceste două elemente 
sunt îndeplinite, elevul poate fi recuperat în totalitate. 

Elevii diagnosticați cu cerințe educaționale speciale au nevoie de programe personalizate de 
învățare pentru a se dezvolta în ritm propriu. În cazul în care activitatea la clasă se desfășoară în 
mod tradițional, frontal, acești elevi sunt marginalizați, iar dezvoltarea lor cognitivă are de suferit.  

Chiar dacă sunt promovați, ei vor simți frustrarea că nu pot face față sarcinilor pe care colegii 
lor le rezolvă și, de cele mai multe ori, vor avea devieri comportamentale care îi vor tulbura și pe 
colegii lor în procesul educativ. Toate acestea pot duce, într-un final, la abandonarea școlii. 

Motivația scăzută pentru activitățile școlare reprezintă un alt factor determinant pentru 
abandonul școlar.  

Motivul primar care îl determină pe copil să meargă la școală și să adopte rolul de elev este o 
suită de factori externi și interni.  Imitația și dorința de a deveni școlar  preced satisfacția  de mai 
târziu, oferită de învățătură. Pentru ca elevul să nu-și piardă interesul, activitatea de studiu din 
școală trebuie să fie destul de temeinică și atractivă, pentru a-l menține în sfera solicitărilor și pentru 
a preîntâmpina transformarea ei într-una apatică și obositoare.  

 
 
Bibliografie: 
 
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/copiii-care-nu-merg-la-scoala-pt-web.pdf.pdf 
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Prevenirea și combaterea abandonul școlar 

 

 
Gabriela Lunceanu,                                                                   

Colegiul Tehnic Energetic Rm. Vâlcea 
 
 
Conceptul de inadaptare provine din perspectivele psihologice: copilul inadaptat este cel al cărui 

comportament, indiferent de cauză, îl impiedică să beneficieze de experienţele educaţionale şi 
sociale obişnuite, atât în şcoală, cât şi acasă.  

Inadaptarea şcolară vizează inadaptarea la rigorile vieţii de elev, la exigenţele de tip normativ pe 
care le presupune funcţionarea corespunzătoare a fiecărei şcoli sau a oricărei colectivitaţi şcolare. 
Elevul dezadaptat recurge la abandonul şcolar, la părăsirea precoce a şcolii, în favoarea unui mediu 
mai puţin coercitiv, de regulă cel al străzii sau al grupurilor de tineri necontrolaţi.  

Cauzele acestei dezadaptări şcolare constau fie in probleme individuale de natură afectivă (de 
exemplu: teama sau repulsia faţă de şcoală, apărute în urma unor pedepse severe sau a unor 
conflicte repetate cu părinţii, profesorii), fie în determinări psiho-nervoase de natură congenitală (de 
exemplu: hiperexcitabilitate, dezechilibru emoţional, autism, impulsivitate excesivă).  

Inadaptarea şcolară se referă la dificultăţile de a îndeplini sarcinile şcolare, cât şi la eşecul de 
integrare în mediul şcolar din care face parte copilul1. Inadaptarea comporta-mentală a unor elevi 
vizează, în principal, tulburările de relaţionare a elevilor în cauză cu părinţii, profesorii, colegii şi 
încălcarea regulilor colectivităţii şcolare sau extraşcolare.  

 
Insuccesul şcolar exprimă un randament deficitar al învăţării şi se manifestă sub doua aspecte: 
 
1. rămânerea în urmă la învăţătură sau retardul şcolar este determinat de dificultăţi (obiective 

sau subiective) temporare de a face faţă obligaţiilor şcolare sau de refuzul de a învăţa şi se poate 
datora unei mari diversităţi de factori: probleme de natură fizică, probleme personale ca schimbările 
frecvente de şcoală sau de clasă care impun noi metode de predare, eforturi de câştigare a statutului 
în noul mediu, de învăţare de noi reguli şi standarde de competenţă, probleme de mediu ca 
deprivările fizice ,probleme emoţionale determinate de relaţiile cu colegii sau chiar cu profesorul 
(sentimentul rejecţiei, al marginalizării de catre colegi, criticismul exagerat al profesorului sau chiar 
teama fizică de colegi sau de profesor). 

2. eşecul şcolar care se manifestă, la rândul lui, sub doua forme: abandonul şi repetenţia.  
Eşecul scolar ca formă severă a insuccesului şcolar se manifestă prin abandon şcolar şi prin 

repetenţie (incapacitatea de a promova). “Eşecul şcolar se exprimă prin măsuri instituţionale 
(repetări ale clasei, orientări impuse) şi una din consecinţele sale este ieşirea din sistemul educativ a 
unui număr de tineri care nu au putut dobândi nici un fel de diplomă, nici calificare profesională 2. 

Cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice, nici formaţia morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetăţean 
al unei comunităţi. Neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăţi sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiţia cerută de formarea iniţială3.  

Familia, prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa culturală şi gradul ei de 
integrare socială, constituie un mediu educativ determinant. Orice dezacorduri şi tensiuni existente 
în mediul familial vor genera în conştiinţa copilului îndoieli, reticenţe sau reacţii neadaptative. 

                                                 
1 Mihaela Jigău, Factorii reuşitei şcolare, Editura GRAFOART, Bucureşti, 1998, p. 19. 
2 R. Doron, F. Parot, Dicţionar de psihologie…, p. 295. 
3 Idem, Democratizarea educaţiei: şcolarizarea şi calificarea tinerilor (fetelor), Document UNESCO, sinteză 

de studii de caz, Bucureşti, 1991. 
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Consilierea familiei se referă la un set de acţiuni preventive şi directe de sprijinire a membrilor 
familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea adecvată a urmaşilor. Consilierea parentală se 
adresează în principal părinţilor şi prevede întărirea rolurilor acestora în acţiunile în favoarea 
educaţiei şi păstrării coeziunii familiei. Consilierea familiei şi consilierea parentală sunt acţiuni 
socio-educaţionale ţintite, profesionale, importante pentru asigurarea succesului în comunicarea 
intrafamilială şi în rezolvarea situaţiilor conflictuale.  

Şcoala, singura instituţie care îşi propune, planificat şi organizat, să sprijine dezvoltarea 
individului prin procese de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de învăţământ, simte astfel 
tot mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi cu comunitatea în care se dezvoltă 
copilul4.  

Şcoala colaborează cu familia în domeniul învăţării elevului, în domeniul comportamentului, în 
domeniul dezvoltării lui fizice, intelectuale, morale şi estetice, în domeniul deprinderilor şi 
priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităţilor libere, angajării copilului în 
diferite domenii de activitate în afară de clasă şi şcoală.  

Relaţia familiei cu şcoala, menţinerea unor legături mai strânse între cele două instituţii cu 
funcţii importante privind educaţia copiilor şi-a manifestat relevanţa în raport cu performanţele 
îndeosebi la clasele gimnaziale. Părinţii se implică mai mult, urmăresc efectele activităţii de 
instruire desfăşurată de proprii copii mai ales la vârstele mai mici. Colaborarea dintre şcoală şi 
familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă.  

 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
 
Andrei Cosmovici (1999): Psihologie Şcolară, Ed. Polirom Iaşi 1999; 
Ausubel, D.; Robinson, F. Invatarea in scoala. Bucuresti: E.D.P., 1981. 
Davitz si Ball. Psihologia procesului educational. Bucuresti: E.D.P., 1987 
 
 

                                                 
4 Ecaterina-Adina Vrasmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor…, p. 141. 
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Abandonul școlar în România 

 
 

LUP VIORELIA DIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRA 

JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD 
 

 

Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, în momentul de faţă suntem pe locul trei 
în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a şcolii. Conform aceluiaşi organism european, 18,9% 
dintre tinerii români din intervalul de vârstă cuprins între 18 şi 24 de ani renunţă la studii. La nivelul 
Uniunii Europene, suntem depăşiţi doar de Spania, cu un procent al abandonului şcolar de 20,3%, şi 
de Malta, cu 20,1%. 

Din punct de vedere al sexelor, deţinem o altă tristă supremaţie: 18,3% dintre fetele rom@nce 
abandonează şcoala, procentul fiind semnificativ mai mare decât cele înregistrate în Spania sau în 
Bulgaria, ţara în curtea căreia ne uităm obsesiv atunci când vine vorba despre studii şi statistici 
europene sau mondiale. 

Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul 
întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în Bulgaria, este de scădere. La fel de grav este 
faptul că un procent important din aceşti tineri nu doresc să intre în câmpul muncii după 
abandonarea studiilor. 

Aproximativ o cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt clase, 75% dintre copiii rromi 
nu termină gimnaziul 

Potrivit celui mai nou raport de ţară, principala cauză sunt politicile oficiale defectuoase. Rata 
de părăsire timpurie a şcolii, se arată în acest raport, rămâne la un nivel ridicat din cauza 
superficialităţii guvernanţilor, a forurilor competente. Se acordă o atenţie insuficientă acestui flagel 
şi acţiunilor de depistare şi prevenire timpurie a sărăciei, unul din principalele motive de părăsire 
timpurie a şcolii. 

Cum era de aşteptat, la nivel rural, rata de părăsire timpurie a şcolii este mult mai ridicată decât 
la nivel urban, iar categoriile sociale ţintă, rromii şi populaţia defavorizată social. Adică cealaltă 
Românie, pe care clasa politică românească se face că nu o vede. 

În plus, mai spune raportul, sprijinul acordat de stat cadrelor didactice care lucrează cu aceşti 
copii aflaţi în situaţii de risc ridicat este insuficient. Avem la îndemână o strategie privind stoparea 
părăsirii timpurii a şcolii, adoptată cu doi ani în urmă, dar aceasta nu este încă pusă în aplicare. 

Pe tinerii care renunţă prematur la studii îi aşteaptă şomajul, sărăcia şi marginalizarea 

Date la fel de sumbre a prezentat de curând Institutul Naţional de Statistică (chiar de Ziua 
Internaţională a Copilului): aproape 30% dintre copiii români de până la 18 ani au renunţat la studii 
(obligatorii, conform legii), cu 10%, se menţionează, mai mult decât acum doi ani şi cu 7% mai 
mult faţă de media europeană.  

Aproximativ o cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt clase, în vreme ce peste 75% 
dintre copiii rromi abandonează şcoala înainte de a împlini vârsta de 14 ani. 37% dintre tinerii de 15 
ani sunt analfabeţi funcţional, iar 43% dintre copiii cu dizabilităţi nu sunt înscrişi în nicio formă de 
învăţământ. Pentru toţi aceşti tineri care renunţă la studii viitorul este negru, pentru că nu-i aşteaptă 
decât şomaj, sărăcie, marginalizare. 
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Laptele, cornul şi microbuzul nu rezolvă problema abandonului şcolar 

Suntem incapabili să construim strategii reale de prevenire a abandonului şcolar – fie din 
nepricepere, fie din lipsă de fonduri –, iar statul priveşte cu o superbă indiferenţă distrugerea a 
generaţii şi generaţii de viitori cetăţeni ai acestei ţări. Şi toate acestea, în condiţiile în care aproape 
toate guvernele României de după 1989 (cel puţin ultimele trei, în mod explicit) au susţinut că 
educaţia este o prioritate naţională. Doar cu cornul, laptele şi microbuzul nu se poate însă face 
educaţie şi nici nu poate scădea rata de abandon şcolar, cu atât mai mult cu cât în multe zone din 
ţară, microbuzele nici măcar nu există, iar programul laptele şi cornul a pus deseori în pericol vieţile 
a mii de copii din întreaga ţară. 

Conform statisticilor UE, aproximativ şase milioane de tineri renunţă anual la şcoală 

Acest flagel fusese eradicat. Sistemul depunea eforturi susţinute înainte de 1989 pentru aducerea 
la şcoală a fiecărui copil. Astăzi ne confruntăm din nou cu el. În fiecare an, datele statistice scot la 
iveală acest adevăr: abandonul şcolar se menţine la cote ridicate, cu tendinţă de creştere. 

E drept că abandonul şcolar a devenit o problemă la nivel european, întreaga Uniune 
confruntându-se cu părăsirea timpurie a şcolii. Cauzele sunt dintre cele mai diverse. Printre ele se 
numără lipsa de atractivitate faţă de ceea ce se numeşte învăţământ tradiţional. Tinerii vor altceva 
şi, în general, vor să ardă etape, considerând că se pot realiza mai repede fără studii. Şi în UE, 
printre cauzele principale se numără sărăcia, lipsa de educaţie a mediului în care cresc şi se dezvoltă 
copiii, dar şi anumite cutume ale unor minorităţi etnice sau de orice alt tip. Am enumerat doar 
câteva dintre motivele care stau la baza îndepărtării de şcoală. 

Conform statisticilor UE, aproximativ şase milioane de tineri renunţă anual la şcoală (ceea ce 
înseamnă aproximativ 14% din numărul de elevi înmatriculaţi la nivelul Uniunii). Tinerii care 
renunţă prematur la studii sunt consideraţi a fi cei care, deşi au vârstele cuprinse între 18 şi 24 de 
ani, au terminat cel mult învăţământul gimnazial la data la care abandonează şcoala. Statele UE au 
început elaborarea unor politici menite să acopere întregul ciclu gimnazial şi să coboare media 
abandonului şcolar la sub 10%. 

 

BIBIOGRAFIE: 

http://www.tribunainvatamantului.ro/abandonul-scolar-un-fenomen-care-face-ravagii-in-
invatamantul-romanesc/ 
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PRINCIPALELE OBIECTIVE ÎN CADRUL UNUI PROGRAM DE 

PREVENIRE A ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. înv. primar Lupea Daniela 
Liceul Tehnologic ”Sfânta Ecaterina”, 

Structura Școala Gimnazială Nr. 3, Urziceni, Jud. Ialomița 
 
 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Activități educaționale: 
 Actiuni umanitare (initiative proprii) pentru ajutorarea copiilor care provin din familii sarace 

în vedera evitării absenteismului 
 Oferirea de  ajutoare /cadouri copiilor cu ocazia unor evenimente: (Craciun, Ziua copilului) 

cu sprijinul unor sponsori. 
 Acţiuni realizate conform Programelor de activităţi recomandate de MEC şi ISJ 
 Asigurarea unui climat atractiv si afectiv , motivant pentru invatare si pentru stimularea 

elevilor de a veni“cu placere” la scoala: 
 Organizarea de ore de consultatii pentru elevii in regres scolar 
 Asigurarea unor relatii optime profesor-elev fara a stirbi prestigiul/autoritatea cadrelor 

didactice 
 Implicarea tuturor elevilor in actiuni de infrumusetare a scolii  
 Stimularea elevilor sa formuleze propuneri pentru oferta educationala a scolii 
 Antrenarea tuturor elevilor in activitatile din Calendarul propriu de Activitati 

extracurriculare 
 Integrarea corespunzatoare in colectivele claselor a tuturor elevilor;evitatarea fenomenului 

de “marginalizare” 
Succesul şcolar al elevilor depinde de sprijinul acordat în familie, de calitatea timpului acordat 

studiului individual acasă, de interesul elevilor pentru carte. 
 În categoria particularităţilor individuale determinate prin succesul şcolar al copilului, 

literatura de specialitate menţionează: 
 starea de sănătate fizică; 
 caracteristici ale dezvoltării psiho-intelectuale; 
 imaginea de sine a copilului; 
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 atitudinea faţă de cunoaştere, respectiv faţă de şcoală; 
 nivelul motivaţiei faţă de învăţare. 
 Pe lângă problemele de sănătate care reprezintă o cauză importantă a abandonului şcolar, o 

altă cauză este întârzierea în dezvoltarea psiho-intelectuală. În afara cazurilor mai grave care 
necesită cuprinderea copiilor în învăţământul special, aceste întârzieri pot fi recuperate cu succes 
printr-o acţiune educativă sistematică. Faptul că aceste probleme nu sunt evaluate corect de către 
părinţi şi profesori şi nu se iau măsuri concrete de ameliorare şi sprijin pedagogic adecvat conduce 
adesea la rezultate şcolare slabe şi chiar la situaţii de abandon. O altă variabilă individuală care 
poate influenţa succesul şcolar este rangul de frăţie. Unele studii susţin ipoteza conform căreia 
există un factor de risc pentru dezvoltarea fizică şi psiho-intelectuală a ultimilor născuţi, dintr-o 
familie numeroasă, iar deficienţele de creştere şi dezvoltare se pot repercuta asupra evoluţiei şi 
rezultatelor şcolare ale copiilor. Acest rang este în relaţie cu vârsta părinţilor. 

De multe ori, în familiile de etnie romă numeroase şi cu mulţi copii, veniturile şi spaţiul de 
locuit, hrana se distribuie la un număr mare de membri, devenind astfel insuficiente. 

Pe lângă problemele reale de adaptare a copiilor romi la mediul şcolar ei refuză anumite sarcini 
de învăţare. Reprezentările copiilor privind importanţa educaţiei pentru parcursul individual se 
construiesc atât în mediul familial cât şi în mediul şcolar. Astfel, atitudinea negativă faţă de şcoală a 
copiilor translatează problema cauzelor abandonului şcolar din planul factorilor individuali către cei 
de tip socio-familial şi educaţional. 

Atitudinea faţă de şcoală şi motivaţia pentru învăţare pot fi interpretate şi ca manifestări ale 
imaginii de sine a copilului. Reprezentările despre propria persoană se formează în timp ca rezultat 
al unui complex de factori şi experienţe trăite atât în mediul socio-familial cât şi în cel şcolar: 
reuşite sau eşecuri, încurajări sau etichetări, susţinere sau constrângere.  

Un exemplu îl constituie cazul unor copii romi care, deşi au rezultate bune la învăţătură 
consideră că elevii români sunt mult mai bine pregătiţi şi că nu vor putea niciodată să intre în 
competiţie cu aceştia.  

Deşi rezultatele şcolare ale elevilor reprezintă expresia impactului diferitelor categorii de factori 
unii profesori asociază rezultatele şcolare slabe ale elevilor cu nivelul redus al dezvoltării psiho-
intelectuale a acestora şi sunt invocate ca fiind principala cauză a abandonului şcolar. 

Un alt aspect urmărit este relaţia dintre abandonul şcolar sau neşcolarizare şi comportamentul 
deviant. Formele de acea devianţă comportamentală sunt diverse de la atitudini de indisciplină în 
grup la comportamente grave de delincvenţă (furt, vagabondaj, prostituţie etc.). De cele mai multe 
ori acest comportament deviant este consecinţa neintegrării tinerilor în organizaţia şcolară şi are o 
cauzalitate multiplă.  
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Abandonul scolar 
 
 

Lupu Anca 
Liceul Tehnologic Romulus Paraschivoiu Lovrin 

 
 
 
Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 

la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali).  

 
Părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze interne (psihologice cum ar 

fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de comportament etc.) şi externe  
(situaţia economico-financiară a familiei, lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de 

locuit, dezmembearea familiei, lipsa ajutorului la învăţătură).  
 
Un factor important care determină părăsirea timpurie a şcolii este intrarea pe piaţa muncii. Fie 

că este vorba de lucrul ca zilier sau de activităţi regulate desfăşurate ca barman, implicarea elevilor 
în astfel de activităţi aducătoare de venit constituie element de risc ce se soldează aproape mereu cu 
renunţarea prematură la educaţie.  

 
O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune în 

ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi 
aducătoare de venit în perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele 
de baby-sitting pentru o seară. 

 
 Un alt factor de ordin social care influenţează părăsirea timpurie a unităţii de învăţământ este 

modelul educaţional oferit de părinţi şi fraţi.  

Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie provin din familii în care părinţii nu au 
mai mult de opt clase.  

Există însă şi excepţii.  

Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile în care există fraţi mai mari 
ce au renunţat timpuriu la educaţie tind să reproducă modelul şi în ce priveşte fraţii mai mici.  

Putem totusi trage si o concluzie: odată cu creştea nivelului de calificare a persoanei scade 
probabilitatea de a rămâne fără loc de munca. 
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Abandonul  şcolar-Cauze şi modalităţi de prevenire 

 

Prof. Lupu Mihaela 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gorbănești, Judeţul Botoșani 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 
şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine, elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin 
presiuni de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi 
dezinteresul pentru educaţie al acestora. 

Climatul familial conflictual, permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a 
părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte 
care conduc spre abandonul şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. Cadrele didactice  au un rol important în 
prevenirea  abandonului şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot 
identifica şi diagnostica problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor 
competente pentru a interveni la nevoie. 

Printre cauzele care duc la creșterea abandonului școlar aș enumera: dificultățile materiale; 
modelul oferit de părinți sau de către frații mai mari; dezorganizarea familiei; intrarea pe piața 
muncii; încrederea scăzută în educație; implicarea în activități aflate la limita legii. Situațiile de 
abandon pot fi determinate și de faptul că ani la rând au rămas repetenți, sau de calitatea relatiilor cu 
profesorii clasei. 

Integrarea acestor elevi în proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală, găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi implicarea elevilor în activităţi extracurriculare si de consiliere ar 
fi un pas de reducere a acestui fenomen. 

Foarte important în combaterea  abandonului şcolar  este participarea tuturor copiilor la 
programul educativ, fiecare după posibilităţile sale. Copiii nu sunt toți la fel, au capacităţi şi grad  
de adaptare şi percepere diferite. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are ceva bun, este 
unic şi că fiecare copil poate învăţa, dar pentru asta cadrul didactic trebuie să cunoască aptitudinile 
şi nevoile fiecarui copil integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să îl cunoască, să îi 
cunoască trăirile. 

Deși principalul factor de a renunța la școală este localizat în familie și societate, școlii îi revine 
rolul de a diminua acest lucru. Un mare accent trebuie pus pe prevenție dar trebuie reintegrați și cei 
care au renunțat la școală. 

Pentru reducerea ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuie realizate următoarele 
acțiuni: 

 Utilizarea experienței celor ce au renunțat la școală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educație 

 Creșterea implicării cadrelor didactice în combaterea abandonului școlar și a părăsirii 
timpurii a școlii 

 Creșterea atractivității școlii prin folosirea resurselor școlii pentru atragerea elevilor prin 
activități de timp liber; organizarea de activități extracurriculare 

 Creșterea flexibilității programelor “ A doua șansă“. 
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Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice, de recompense  
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 

În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi din acestă cauză, şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii 
noastre.  

Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea să 
devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 

 
 
 Bibliografie:  
 
Botnariuc, P. & Ţibu, S.Portofoliul pentru  educaţie  permanentă,Bucureşti:Ed.Afir,2010 
Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi  singuri acasă ca urmare a plecării 

părinţilor la muncă în străinătate Editura ,, Terra Noastră”  Iaşi. 
https://www.unicef.ro/media/buletin-informativ-nr-7/abandonul-scolar-timpuriu-cauze-si-

posibilitati-de-prevenire/ 
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ABANDONUL ŞCOLAR – CAUZE ŞI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. înv. preșcolar Macamete Adela 
Grădinița P. P. „Floarea - Soarelui” Reșița 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon școlar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor școlare ar fi bine să încercăm sa identificăm  
cauze: 

 Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți.  

 Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți.  

 Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale.  

 Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 Factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
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atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe are o deține școala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 
dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare 
copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului 
şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el 
de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le creează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor.  

„Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia „negative”, 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul educative, 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât 
şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului 
şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Copiii care nu merg la şcoală - Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2011 
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COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘCOLAR 

 

 

MACOVEI ILEANA-LOREDANA 

ȘCOLA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL KOGĂLNICEANU’’ BUZAU 

 

 
Unele dintre cele mai frumoase amintiri din viața unui om sunt legate de anii de școală. 

Prieteniile legate în timpul școlii pot dura toată viața, întâmplările vor constitui povești de spus 
următoarelor generații de copii, iar joaca alături de colegi nu va fi uitată vreodată. Cu toate acestea, 
în România anului 2019 există copii care nu ajung la școală. Avem de-a face cu trei noțiuni: 
abandonul școlar, absenteismul de la ore și lipsa totală de școlarizare.  

Din punct de vedere psihologic, motivele principale ale unui tânăr care abandonează școala sau 
facultatea sunt ereditare, sociale și educaționale. Sărăcia este principalul motiv, urmat de lipsa de 
cunoaștere cu privire la beneficiile educației și neimplicarea părinților sau tutorilor. Educația contra 
abandonului școlar se face atât la nivel individual, cât și național, prin programe de educare a 
părinților cu privire la beneficiile școlii pentru copiii lor și prin programe de finanțare, în cazul 
familiilor lipsite de posibilități materiale. 

Prevenția abandonului școlar, a absenteismului școlar sau a lipsei totale de școlarizare se face 
prin efort comun al instituțiilor statului, personalului didactic, părinților, psihologilor de școală 
și/sau asistenților sociali. De aceea, este lăudabil când instituțiile statului se implică, punându-le la 
dispoziție transport gratuit copiilor către și dinspre școală, rechizite școlare sau alte lucruri care le 
facilitează prezența la școală.  

În scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen în şcoala noastră se vor lua următoarele 
măsuri: 

1. Aplicarea chestionarului privind absenteismul (dacă situaţia o impune) 
2. Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au 

contribuit la situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate) 
3. Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către 

diriginte a  unor măsuri amelioratorii) 
4. Discutarea, în particular, a incidentului / situatiei cu elevul – căutarea împreună a unor 

soluţii pentru evitarea repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală / a 
familiei (în funcţie de cauză) 

5. Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, 
legătura permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele 
de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de elev 
ca unică soluţie pentru ,,rezolvarea’’ problemei) 

 Dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate media 
rezolvarea situaţiei conflictuale profesor-elev 

 Confirmarea oficială a legitimării elevului la vreun Club Sportiv şi anunţarea prealabilă a 
programului competiţional; aprobarea motivării absenţelor pentru participarea elevului la 
competiţiile sportive de către conducerea şcolii 

 Menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă 
afectivă pentru toţi elevii 
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 Metode de predare – învăţare atractive 
 Promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimenteze succesul; evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, 
celor care nu aparţin elitei 

 Sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; nota 
să fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului 

 Profesorii să comunice eficient (asertiv, să folosească ascultarea activă) să evite etichetarea 
elevilor, să critice constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor 

 Diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare 
 Programe de consiliere a părinţilor (de tip ,,şcoala părinţilor’’) 
 Colaborare cu toate autorităţile comunităţii locale (poliţia de proximitate, jandarmeria, alte 

asociaţii şi ONG – uri). 
În cazul în care situaţia absenteismului scapă de sub control şi se profilează riscul de abandon 

şcolar se impune întregului corp profesoral  luarea următoarelor măsuri în scopul prevenirii 
abandonului şcolar: 

 Creşterea responsabilizării cadrelor didactice 

 Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat; 

 Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar; 

 Semnalarea cazurilor conducerii şcolii şi consilierului psihopedagogic; 

 Participarea cadrelor didactice din liceu la module de formare continuă (metode de a creşte 
integrarea şi comunicarea dintre elevi;  profesor-elev; de a antrena elevii în activităţi extraşcolare; 
modalităţi de a creşte implicarea şi comunicarea permanentă cu părinţii; orientarea extraşcolară a 
elevilor);  

 Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber; 

 Activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală cel puţin o dată pe lună; 

 Activităţi de educaţie sexuală a elevilor; 

 Utilizarea la orele de consiliere a experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni 
scăderea încrederii în educaţie; 

 Implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare. 
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Studiu: ABANDONUL ȘCOLAR 
Cauze și modalități de prevenire 

 
 

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR: MAGURAN DORINA 
LICEUL ,,IOAN BUTEANU,, GURAHONȚ 

ȘCOALA PRIMARĂ BONȚEȘTI 
 
  
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.  

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandoneazăşcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Cauzele abandonului școlar: 
·        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 

de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri. 

·        cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

·        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·        factori de natură socială şi economică  
·        factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile  
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 
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şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
·        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu.  

 Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta , 
şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

  
 
Bibliografie: 
 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
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Abandonul Scolar                                                                     
Cauze si modalitati de prevenire 

  

Prof. Mailat Alice – Ana                                                                 
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Schitu Golesti, Arges 

 

Motto: ”Incearca sa fii un om de valoare, nu neaparat un om de succes.” Albert Einstein 

Educatia nu mai reprezinta o prioritate atunci cand se pune in balanta cu obtinerea unor venituri 
pentru a-si asigura existenta, pornind de la aceasta premisa viitorul nu mai este asigurat de scoala in 
viziunea famililor afectate de saracie.  

Un prim pas pe drumul abandonului scolar este reprezentat de absenteism, lipsa frecventarii 
scolii este consemnata in catalog, la sfarsitul fiecarei luni , absentele sunt monitorizate si transmise 
pe platforma, astfel se urmareste o evolutie a fiecarui elev pe parcursul anului scolar. In cazul in 
care exista elevii cu nu numar mare de absente nemotivate, cadrele didactice realizeaza demersuri 
pentru stabilirea cauzelor ce au dus la aparitia acestor situatii. 

Unele din cause constatate au fost: 

 conditiile socio – economice ale familiei, 

 parintii care au abandonat la randul lor scoala, au incredere redusa in educatia scolara, 

 parinti plecati in strainatate, 

 stima de sine redusa, 

 familiile aleg sa isi implice copiii de timpuriu in munca, 

 migratii circulatori care determina probleme de reintegrare a copiilor care parasesc sistemul 
si apoi se intorc , la varste mai mari, 

 casatoria timpurie si aparitia copiilor la o varsta frageda etc. 

  dezorganizarea familie. Astfel daca microsistemul familial nu functioneaza, normal acest 
lucru va afecta si situatia scolara a copilului ( Elisabeta Stanciulescu, 2002, p.22). 

Atunci cand elevul prezinta un numar ridicat de absente, dificultati de comportament, are un risc 
ridicat de abandon scolar.  

 Pe lista modalitatilor de prevenire a abandonului scolar putem mentiona: 

 Depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme comportamentale, emotionale, tendinte 
agresive, a celor care provin din familii cu o situatie financiara precara, in vederea mentinerii 
acestora in invatamant, 

 Cultivarea unor relatii interpersonale adecvate, pentru realizarea integrarii sociale si 
familiale positive, 

 Implicarea familiei in activitatile scolare si extrascolare, 

 Participarea tuturor copiilor la programul educativ, indiferent de capacitatile intelectuale ale 
acestora , de gradul de adaptare,  fiecare poate avea un rol o valoare, un statut, fapt ce ii determina 
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sa indrageasca scoala. 

Educatia trebuie realizata pentru toti, sa se centreze pe elev, utilizand plusurile fiecaruia in 
functie de situatie.  In Declaratia Universala a Dreptului Omului, art.26 se vorbeste despre dreptul 
fiecarei persoane la educatie.Se precizeaza ca invatamantul este gratuit, cel putin in ceea ce  
priveste invatamantul elementar si general.  

Consider ca actualul sistem nu recunoaste si meritele celor cu un nivel mai scazut de inteligenta, 
si acestia se pot remarca in diferite activitati, pot fii apreciati, astfel stima de sine ar fi in crestere. 
Insa posibilitatile, manifestarii acestor comportamente dezirabile ,sunt scazute  neexistant cluburi 
tematice: de teatru, de majorette etc.,care sa permita integrarea copiilor.       

In concluzie, intrucat abandonul scolar este o problema determinata de mai multe cauze este 
nevoie si de solutii multiple pentru a putea contribui la diminuarea acesteia. 

 

 

Bibliografie: 

https://www.usr.ro/proiectreducerea -abandonului -scolar-atelier 

www.copiisinguriacasa.ro -combaterea abandonului scolar 

www.rasfoiesc.com. 

www.schooleducationgateway 

www.tribunainvatamantului 

www.unicef.ro  
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ROLUL PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ - FAMILIE                                    
ÎN PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Înv. Preșc. Manea Ionela-Claudia                                                    
Grădinița Peștișorul de Aur, București, sector 3 

 

Eficiența procesului instructiv-educativ desfășurat in gradiniță depinde de asigurarea unui raport 
direct proporțional între cei doi factori importanți implicați în dezvoltarea copilului la vârsta 
preșcolară: grădinița și familia. Între cei doi facori trebuie să existe un dialog eficient, durabil și 
constructiv care sa urmărească asigurarea unei comunicări de tip conexiune inversă, cu rol de 
autoreglare a procesului instructiv-educativ și de conștientizare a scopului comun: cunoașterea și 
dezvoltarea personalității copilului preșcolar. 

Cadrele didactice trebuie sa cunoască și să acorde importanța cuvenită acestei comunicări. 
Colaborarea permanentă este absolut necesară continuității educației, astfel putând preîntâmpina 
eșecul școlar de mai târziu, precum și identificarea de noi modalități de realizare a parteneriatului cu 
familia.  

Obiectivele pe care un cadru didactic trebuie să le urmărescă pe tot parcursul anului școlar, 
precum și în întrega perioada a preșcolarității copiilor din grupa pe care o coordonează, vizează 
următoarele aspecte: stabilirea unor condiții de dialog grădiniță - familie prin implicarea și 
responsabilizarea directă a părților implicate în educarea preșcolarilor; asigurarea cât mai adecvată a 
accesului și participării părinților la educația propriilor copii; aprijinirea copilului și a familiei în 
vederea dezvoltării autonome si creative a preșcolarilor; desfășurarea unor activități de informare a 
părinților cu privire la drepturi și obligații, comportamente ale copiilor; formarea deprinderilor și 
practicilor de parteneriat în relațiile dintre copil, familie și cadrele didactice din grădiniță; 
dezvoltarea unor atitudini pozitive, a unor percepții sociale corecte fată de problematica creșterii, 
dezvoltării și educării copiilor, precum și eliminarea discriminărilor de orice natură. 

Educatoarele au la îndemână o gama largă de modalități prin care pot comunica eficient cu 
părinții: discuții libere, activități de consiliere, asistențe la activități, activități demonstrative pentru 
părinți, ședințe cu părinții, vizite la domiciliu, etc. Apelând la acestea îi putem determina pe părinți 
să înțeleagă faptul că au dreptul de a cunoaște ce se realizează zilnic în materie de educație cu 
copilul lor, dar în același timp că au și multiple responsabilități.   

O modalitate eficientă o reprezintă și afișarea programului săptămânal al copiilor, proiectelor 
tematice sau a diferitelor proiecte și programe în care sunt implicați copiii grupei. Acest lucru oferă 
părinților posibilitatea de control asupra activității copilului, dar și de implicare directă, de sprijinire 
și susținere a actului didactic, de partener concret și eficient. 

Accesul părinților la sfârșit de săptămână la mapa, portofoliul cu lucrări ale copiilor este o altă 
cale de cunoaștere de către familie a activității copilului în grădiniță. Astfel părintele poate observa 
modul cum evoluează copilul, eventualele progrese sau regresul acestuia; poate interveni la timp 
pentru a corecta, îmbunătăți cu sprijinul direct al cadrului didactic, comportamente, atitudini, gesturi 
neadecvate ale copilului, cunoștințe însușite incorect, lacune în informații, etc.  

Participarea părinților la activitățile deschise, demonstrative semestriale concretizează o altă 
modalitate de evaluare a activității copilului din colectivitatea preșcolară. Activitatea demonstrativă 
îi permite părintelui să fie propriul evaluator al copilului său și să-l aprecieze, ținând seama de 
cerințele educatoarei, dar și de cele ale grupului din care face parte copilul.  
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O formă extrem de eficientă o reprezintă informarea periodică a părinților cu privire la 
rezultatele obținute de copii la evaluările inițiale, periodice, formativ-continue și sumative,  fișa de 
progres a copilului, precum și o caracterizare psihopedagocică anuală. Părinții au ocazia să-și 
cunoască copiii din perspectiva unor aprecieri competente din partea educatoarei.  

Sprijinind părinții și colaborând eficient cu aceștia, cadrele didactice au posibilitatea de a 
interveni direct asupra modului în care va fi sprijinit de familia sa pe tot parcursul vieții. Cercetările 
demonstrează ca acei copii care au experiență preșcolară sunt mai implicați în viața școlii și au mai 
mari șanse de continuare a parcursului școlar decât colegii lor care nu au frecventat grădinița, de 
aceea prevenirea abandonului școlar trebuie să înceapă de la orientarea  intervențiilor la nivelul 
preșcolar.  

 

Bibliografie: 

 Cucoş C, Pedagogie ediția a II-a , (2002), Iași, Editura Polirom 

 Golu P, Verza E, Zlate M, Psihologia copilului, (1993), București, Editura Didactică și 
Pedagogică  

 Nicola I, Drăgan I, (1993), Cercetarea psihopedagogică, Târgu Mureș, Editura Tipomur 
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Abandonul şcolar / Cauze şi modalități de prevenire 

 

Prof. inv. primar , Manea Maricica-Mirela 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. La 
nivelul şcolii, situațiile de abandon sunt determinate de absenteism, de repetenții repetate, de 
integrare insuficientă ȋn colectivul clasei de elevi şi de alte dificultăți de comportament pentru care 
elevii sunt sancționați ȋn repetate rȃnduri ȋn şcoală.                                                            

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale, religioase, 
psihologice şi pedagogice. Elevul care prezintă un risc ȋnalt de abandon şcolar este cel incapabil să 
se adapteze şi să funcționeze adecvat ȋn contextul clasei tradiționale, provine dintr-o familie ce 
experimentează un stres existențial de probleme economice serioase, nu este implicat ȋn nicio 
activitate organizată de şcoală, formală sau nonformală. Lipsa interesului pentru şcoală se explică 
prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură 
a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

O altă cauză o reprezintă adesea, modelul educațional oferit de părinți. Elevii care ajung să 
renunțe la educație provin din familii ȋn care părinții nu au mai mult de opt clase (alții nici patru 
clase).  Pentru părinți, „cartea nu mai reprezintă o prioritate”, nici garanția asigurării unui loc de 
muncă. Dezorganizarea vieții de familie atrage după sine dificultăți materiale. Divorțul, violența, 
alcoolismul ȋn familie, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților sunt semne 
ce preced decizia de abandon şcolar.  

Emigrarea forței de muncă ȋi afectează tot mai mult pe elevi, care fie că-şi urmează părinții, fie 
sunt lăsați unor rude sau cunoştințe apropiate şi care se ocupă doar superficial de situația şcolară a 
copiilor. 

Ȋncrederea scăzută ȋn educație se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. 
Mulți dintre elevii care au renunțat prematur la şcoală intră ȋn contact cu cei aflați ȋn risc de a 
abandona, povestindu-le care este imaginea lor despre şcoală. 

Principalele măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 Identificarea elevilor aflați ȋn abandon sau risc de abandon şcolar ȋn vedera menținerii 

acestora ȋn sistemul de ȋnvățămȃnt guvernamental de zi; 
 Creşterea atractivității şcolii prin activități extracurriculare care au loc ȋn şcoală, precum 

competiții artistice şi sportive; 
 Creşterea implicării cadrelor didactice are un rol foarte important, deoarece sunt  permanent 

ȋn contact cu elevii, pot identifica şi diagnostiaca problemele acestora, buna intenție a cadrului 
didactic, prin ȋnsuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc de 
prevenire a abandonului şcolar prin intervenția acestuia la nivelul factorilor de risc-individuali, 
familiali şi şcolari; 

 Comunicarea copiilor cu cadrul didactic este foarte importantă, comunicarea verbală şi non-
verbală; 

 Urmărirea cu mare atenție a evoluției copilului ȋn sistemul educativ, făcȃnd o intervenție 
oportună atȃt din partea părinților, a cadrelor didactice cȃt şi a comunității din care provine copilul 
pentru a avea o cȃt mai mare siguranță ȋn prevenirea abandonului şcolar; 

 Participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forța şi posibilitățile sale. 
Ȋn cadrul activităților şcolare, cadrul didactic are un rol decisiv ȋn formara conceptului  
despre şcoală, rolul acestuia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
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conştientizeze importanța pe care o deține şcoala ȋn viața unui individ. Copiii sunt diferiți , 
capacitățile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit. Evaluarea pe care poate 
să o facă cadrul didactic se referă la competențele şi capacitățile educaționale a fiecărui copil. 
Trebuie plecat de la premisa că, fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare poate ȋnvăța 
indiferent de nevoile sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat ȋn sistemul educational. Depinde de fiecare cadru didactic ȋn parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să ȋnvețe şi să se 
dezvolte. 

Educația pentru toți este o nevoie a epocii noastre. 
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Abandonul şcolar 

 
 

Sc. Gim. “I. A. Bassarabescu” Ploieşti 
Prof. inv. primar Manea Oana Iuliana 

 
 
Abandonul şcolar este un fenomen grav, care datează de foarte mult timp şi determină efecte 

negative în plan psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului, care îşi va 
pierde încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi, ajungând să dezvolte o frică de eşec, dar şi în 
plan social, deoarece abandonul şcolar duce la o marginalizare socială.  

Abandonul şcolar arată ansamblul comportamentelor care încalcă normele şi valorile şcolare, ce 
constă  în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ înaintea obţinerii unei pregătiri 
profesionale sau înaintea terminării unui ciclu de studiu început. Elevii care abandonează şcoala 
sunt cei care se remarcă prin absenteism şi dificultăţi de comportament, care au dus la sancţiuni din 
partea şcolii în mai multe rânduri.   

 
De-a lungul timpului au fost identificate mai multe cauze care  au dus la abandon şcolar: 
Existenţa  unor  şcoli în anumite zone defavorizate, care sunt caracterizate prin izolare, sărăcie 

şi lipsa oportunităţilor de succes a elevilor. Mulţi elevi, renunţă la şcoală, deoarece nu au o 
motivaţie şi sunt nevoiţi să rămână în gospodării alături de părinţi, care trăind în aceste zone 
defavorizate,  au posibilităţi limitate de a oferi copiilor resursele necesare educaţiei. 

 
Climatul familiar are un rol important în cauzele abandonului şcolar. Familiile  dezorganizate, 

unde există  un climat imoral şi conflictual, divergenţa metodelor educative şi lipsa autorităţii 
părinţilor, indiferenţa, atitudinea rece şi dură a acestora sunt aspecte care conduc la abandon şcolar. 
De asemenea, dezinteresul manifestat de părinţi în ceea ce priveşte educaţia, dar şi nivelul scăzut de 
instruire al acestora sau concepţiile despre şcoală, au un impact negativ asupra elevilor. 

Factori de natură educaţională: absenteismul, nesubordonarea faţă de normele  şi regulile 
şcolare, repetenţia, dar şi greşelile cadrelor didactice (lipsa relaţionării) conduc la apariţia 
abandonului şcolar. 

Factori de natură  social-economică, cum sunt crizele economice, politice, sociale şi morale, 
conduc la confuzie şi la îndepărtarea de mediul educaţional, ajungânde-se la abandon şcolar. 

Anturajul reprezintă si el un factor negativ în viaţa elevului şi îl poate determina pe acesta la o 
serie de fapte negative, care pot conduce la abandon şcolar. 

Factorii cauzali ai abandonului şcolar sunt multipli, dar predomină cei de ordin social (sărăcie, 
vicii din  familie, nivel educaţional scăzut etc) şi cei care ţin de particularităţile individuale 
(dificultăţi de asimilare a materiei, stima de sine, motivaţia scăzută, lipsa interesului pentru 
dezvoltare personală, probleme de sănătate etc) 

Un rol important în combaterea abandonului şcolar îl joacă cadrul didactic, care trebuie să  
formeze  conceptul  despre educaţie şi să atragă elevii  pentru a conştientiza importanţa şcolii în 
viaţa unui individ.  

Un alt element important în combaterea abandonului  şcolar este atragerea elevilor să participe 
la programe educative. Elevii sunt diferiţi, au capacităţi diferite  şi gradul lor de adaptare şi 
percepere este diferit, dar fiecare poate avea un rol, un statut în cadrul procesului instructiv- 
educativ şi astfel să fie determinaţi să îndrăgească mediul şcolar. Trebuie plecat de la premisa că 
fiecare elev este unic şi poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale, de aceea trebuie cunoscute 
aptitudinile şi nevoile fiecărui elev integrat în sistemul de educaţie. 
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Măsuri de diminuare a abandonului şcolar: 
- revizuirea programelor şcolare în scopul menţinerii interesului elevilor faţă de lecţii; 
- dotarea tuturor claselor cu echipamente moderne, pentru eficientizarea procesului educativ; 
- monitorizarea elevilor care absentează frecvent de la ore şi motivarea acestora de a nu mai 

absenta, prin implicarea în diverse acţiuni socio-educative; 
- menţinerea unei legături permanente cu familiile elevilor care absentează şi elucidarea 

problemelor existente; 
- implicarea părinţilor în programe de intervenţie şi diminuare a abandonului şcolar; 
- monitorizarea reprezentanţilor legali ai elevilor de către asistenţa socială; 
- implicarea elevilor în activităţi extraşcolare şi stimularea motivaţiei şi interesului pentru 

învăţare. 
 
În concluzie, elevul trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează, cum se menţine în sistemul 

educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, a cadrelor 
didactice, cât şi a comunităţii din care provine elevul, pentru o mai mare siguranţa în prevenirea 
abandonuli şcolar, care este o problemă majoră în ţara noastră. 

1133



 
Cauze și modalități de prevenire a abandonului școlar 

 

Prof. înv. primar: Mang Florica                                                          
Școala Primară Berechiu 

 

Abandonul şcolar se referă la faptul de a ieşi din sistemul educativ, oricare ar fi nivelul la care s-
ar fi ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete. Pe fondul 
permanentelor schimbări şi al declinului înregistrate în ultimul timp la nivelul societăţii româneşti şi 
al învăţământului, nu poţi aborda problematica educaţiei fără a face referire şi la fenomenul de 
abandon şcolar. Acest fapt evidenţiază amploarea pe care a luat-o fenomenul, gravitatea şi efectele 
sale dezastruase asupra educaţiei şi a societăţii, descriindu-se un cerc vicios alimentat de acesta. 

 

Fenomenul de abandon şcolar, mărimea şi efectele sale, sunt recunoscute, tratate corespunzător, 
dar în lipsa unei baze ştiinţifice care să ateste cauzele fenomenului, existenţa acestuia, totul 
făcându-se la nivel pragmatic.  

 

Mergându-se de la lipsa unor definiţii elaborate ştiinţific şi până la confundarea sau dezbaterea 
lui ca o parte insignifiantă a unor concepte complexe, se trage concluzia că putem vorbi de o 
minimalizare a importanţei acestui fenomen în ciuda recunoaşterii complexităţii sale. Doar aşa 
poate fi explicată superficialitatea cu care este tratat conceptul din punct de vedere ştiinţific. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoală. 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 
de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea 
surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie 
un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
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divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 
Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 
Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar fi 

identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi, dar și implicarea sistemului familial în reabilitarea 
şcolară şi socială a elevului. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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“Măsuri de succes în prevenirea părăsirii timpurii a școlii”-                                   
câteva soluții pentru abandonul școlar 

 

Profesor psihopedagog: Alistar Mihaela                                                   
Scoala Gimnaziala Speciala”Maria Montessori”Bacau 

 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera 
şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 
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 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar.a 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Un rol important în motivarea și menținerea elevilor în sistemul educațional revine, fără 
îndoială, profesorilor, mediului școlar. Este foarte important schimbul de bune practici între 
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profesori din țări diferite, capacitatea acestora de a prelua și adapta anumite metode, dar și formarea 
continuă a cadrelor didactice, cunoașterea unor noi modalități de combatere a fenomenului de 
părăsire timpurie așcolii și de abandon școlar 

Întrucât abandonul școlar este o problemă cu adevărat complexă, așa cum am prezentat-o până 
acum, determinată de cauze multiple este nevoie și de soluții multiple pentru a putea contribui la 
diminuarea acesteia. Astfel, în acest sens, se recomandă ca soluții:identificarea elevilor aflati in 
abandon scolar,constientizarea familiei in importanta actului educational si implicarea in 
reabilitarea scolara,sociala a elevului,implicarea comunitatii in solutionarea situatiilor de abandon 
scolar,combaterea saraciei prin asigurarea hranei,a rechizitelor si a imbracamintii,asigurarea 
transportului elevilor,asigurarea cazarii,integrarea in invatamantului professional. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. Inv. Presc. Ciolocoiu Mirela 
Prof. Inv. Presc. Călțun Adriana 

Gradinita ,,Casuta cu povesti`` Orastie 
 
 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, 
nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în 
formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului cu 
educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

 Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
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educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 
Bibliografie: 

 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei – Bucureşti 2006 
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Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 
cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândulelevilor, schimbarea viziunii 
educativ–informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic 
oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru 
stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen. Prin abandon şcolar se desemnează, în general, 
ansamblul comportamentelor care încalcă sau transgresează normele sau valorile şcolare. Aşadar, 
devianţa şcolară va include totalitatea conduitelor care se abat de la normele şi valorile care 
reglementează mediul şcolar. Ele sunt precizate în regulamentele şcolare şi în cele de ordine 
interioară.Cuvinte –cheie: abandon şcolar, copii, educaţie, devianţă şcolară, mediu familial, mediu 
şcolar, program de intervenţie. 

Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin 
care societatea îşi perpetuează existenţa. Astfel, şcoala este un ―factor cheie ―al dezvoltării. De la 
şcoală se aşteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul şi să înţeleagă prezentul, să îi 
ajute să conştientizeze şi să îşi asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului 
colectivităţilor către un viitor dorit. Începutul anului şcolar este precedat, în ultimii ani, de probleme 
care au devenit atât de obişnuite în peisaj, încât doar lipsa lor ar mai mira pe cineva; vorbim 
desigur, despre numărul mare de şcoli a căror renovare a încremenit în proiect din lipsa fondurilor, 
nemulţumirile cadrelor didactice, dar şi statisticile care se întocmesc pe marginea anului şcolar 
precedent, majoritatea cu grad ridicat de îngrijorare. Pe această linie se înscriu şi problemele de 
abandon şcolar şi problemele comportamentale. Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a 
lungul timpului au fost realizate multiple cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. 

Odată cu trecerea timpului şi apariţia unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în 
rândulelevilor, schimbarea viziunii educativ–informative şi formative, egalitatea de şanse privind 
educaţia, suportul psihopedagogic oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce 
contribuie la educaţia şcolarăpentru stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen. Abandonul 
şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan psihologic 
individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot mai mult 
încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât şi pe plan 
social, pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează‖, „etichetează‖ şi conduce la o 
marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente deviante şi infracţionale. Prin abandon 
şcolar se desemnează, în general, ansamblul comportamentelor care încalcă sau transgresează 
normele sau valorile şcolare. Aşadar, devianţa şcolară va include totalitatea conduitelor care se abat 
de la normele şi valorile care reglementează mediul şcolar. Ele sunt precizate în regulamentele 
şcolareşi în cele de ordine interioară.Deoarece există diverse perspective de abordare a domeniului, 
în literatura de specialitate apar o varietate de termeni cu semnificaţii apropiate de cea a conceptului 
de „abandon‖ precum: indisciplină şcolară, delincvenţă juvenilă, inadaptare şcolară, tulburare de 
comportament, deviere de conduită.[3, p. 27] 

Abandonul constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de 
nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii ciclului de studii inceput. [2, p.28]Pentru a putea analiza corect fenomenul 
abandonului șolar ar trebui, întâi de toate, să analizăm factorii cauzalicare duc la declanșarea 
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acestuia. Printre aceștia sunt: Factorii individuali -aceştia se referă la capacitatea personală a 
elevului. Mediul familial -familia reprezintă cel dintâi şi cel mai important context de viaţă, cu un 
rol deosebit în socializarea copilului. Familia este un factor important şi de răspundere al 
educaţiei[Paul Osterrieth „Copilul şi familia‖, editura Didactica şi Pedagogica, Bucureşti, 
1973]Lipsa interesului pentru activităţile şcolare ale copilului sau, din contră, preocuparea 
exagerată pot duce la nereuşita şcolară a copilului. 

Un rol foarte important în dezvoltarea copilului îl reprezintă tipul de familie sin care acesta 
provine:-familiile cu mulţi copii nu-şi pot permite să-i trimită la şcoală datorită lipsei resurselor 
materiale:copiii sunt puşi să muncească, reprezentând o sursă de venit, mai ales în mediul rural 
unde copii sunt puşi la muncile agricole;-familii monoparentale familii dezorganizatea căror părinţi 
sunt alcoolici, victime ale violenţei domestice, dependenţi de substanţe stupefiante etc. 

Mediul şcolar -mediul şcolar are un important impact educaţional. Acesta îndeplineşte o serie de 
roluri de socializare, integrare, control social, profesionalizare etc. şi totodată este puternic 
influenţat de ansamblul vieţii sociale, începând cu valorizarea şi prestigiul social al şcolii, şi 
terminând, poate, cu resursele disponibile. 

Contextul social –în acest contextputem vorbi de lipsa investiţiilor statului în domeniul 
educaţiei. O importantă influenţă negativă asupra percepţiei educaţiei o reprezintă mass-media, prin 
promovarea din ce în ce mai largă a celor neşcolarizaţi care au reuşit în viaţă prin noroc şi 
înzestrările de la natură. Pentru copii, aceştia reprezintă modele drept de urmat deoarece şcoala nu 
oferă aceleaşi perspective. Factori de ordin socio-cultural sau religios -în această categorie se includ 
indicatorii care se referă la putere şi status social, cum ar fi de exemplu:apartenenţa etnică, 
apartenenţa la clasa socială, apartenenţa rasială, sexul (încă mai există concepţia conform căreia 
fetele nu au nevoie de o educaţie aprofundată, ele trebuind să se limiteze la rolul de casnică), 
apartenenţa la comunităţi de tip rural/urban etc. 

Factori de ordin economic -studiile demonstrează că copii care trăiesc în familii sărace au şanse 
mai mici de a-şi însuși o educaţie şcolară completă. Statutul economic corelat cu abandonul şcolar 
este evaluat prin variabilele precum: gradul de instruire şi educaţia părinţilor;profesia tatălui;venitul 
familiei şi nivelul de viaţa al acestuia, anumite familii nu au resursele financiare necesare pentru a 
plăti rechizitele şcolare, taxele, transportul la scoală, uniforma etc., alte familii îşi pot permite să 
plătească şcolarizarea copilului, dar aceasta presupune o reducere drastică a resurselor familiale, 
mai ales în situaţia în care elevul avea înainte responsabilităţi productive alături de părinţii săi. 

Factori de ordin psihologic -aceștia se referăreferitoare la reacţia fiecărui elev la apariţia 
insuccesului şcolar şi a conflictelor cu autorităţile şcolare. Etichetarea ca ‖elev slab‖ şi deprivarea de 
status reduc stima de sine a elevilor şi subminează încercarea lor de a-şi construi o identitate socială 
pozitivă. În aceste condiţii elevii care nu au resursele necesare pentru a se mobiliza în vederea 
depăşirii dificultăţilor, vor căuta să-şi satisfacă nevoia valorizare personală în afara şcolii, eventual 
prin abandon. Factori de ordin pedagogic-vizează calitatea vieţii şcolare,pertinenţa conţinuturilor 
în raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, caracteristicile procedurilor de evaluare şi ale 
orientării şcolare şi profesionale, deschiderea şcolii faţă de problemele comunităţii, stilul disciplinei 
şcolare,etc. Calitatea vieţii şcolare şi a educaţiei şcolare influenţează rata abandonului; evidenţele 
existente indică faptul că cele mai înalte rate de abandon şcolar le influenţează şcolile segregate, 
şcolile în care se pune un mare accent pe supraveghere şiȘcoala are rolul de a identifica acei elevi 
care, datorită unor influențe de natură economică, socială, culturală, medicală, riscă la un moment 
dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența factorii de natură individuală sau familială, însă 
poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor copiilor.   

Dintre factorii principali care ar mai putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 
 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu 

astfel de probleme; 
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 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
 exigențele școlare să fie rezonabile; 
 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului 

real al copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
 să existe o dotare materială adecvată în școală; 
 programe de consiliere pentru părinți; 
 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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Motto: „Educația este pașaportul către viitor, pentru că ziua de mâine aparține celor care o 

pregătesc de astăzi”. (Malcolm Little) 
 
Educația începe chiar înainte de naștere și continuă pe tot parcursul vieții. Educația este deci o 

călătorie la fel de lungă ca viața, iar primii pași ai acestui drum important pentru fiecare din noi 
începe cu educația timpurie. Cercetările din ce în ce mai numeroase privind educația timpurie 
subliniază importanța deseori ignorată a acestei etape fundamentale în formarea si dezvoltarea 
viitorului adult. Educatorii, psihologii, medicii, economiștii, sociologii și alți specialiști din diferite 
domenii, explică importanța dezvoltării, educației și stimulării timpurii a copilului, această etapă 
putând prefigura întreaga evoluție ulterioară a vieții adulte a copilului. 

Felul în care un copil este stimulat și expus experiențelor de învățare începând de la vârste 
foarte mici, determină dezvoltarea sa psihică, cognitivă, afectivă și emoțională, socială, dar și 
dezvoltarea sa fizică, a mai tuturor abilităților de viață etc. 

Studiile recente subliniază faptul că educația timpurie contează enorm pentru devenirea 
ulterioară a adultului: copiii care sunt cuprinși în programe de educație ante-preșcolară și preșcolară 
de calitate, au un parcurs școlar mai lung, au un coeficient de inteligență mai ridicat, sunt mai 
sănătoși si adoptă un stil de viață mai sănătos mai târziu în viață si au abilități de viață mai bine 
dezvoltate în comparație cu copiii care nu au beneficiat de astfel de experiențe de învățare la vârste 
mici.  

Cercetările din domeniu ne arată în același timp că importanța educației timpurii merge dincolo 
de copil și familie, și are un impact însemnat în dezvoltarea economică a unui stat, iar investiția în 
dezvoltarea și educația timpurie a copilului este într-o relație directă cu creșterea economică. 

O dată cu intrarea României în Uniunea Europeană problemele s-au nuanțat. Pe de o parte 
suntem supuși influențelor globalizării, resimțite de cetățeni în viața de zi cu zi, pe de altă parte 
tindem să ne păstrăm specificul local. Toate domeniile trebuie să se alinieze unor standarde 
europene (condiții de viață, infrastructură, sănătate, învățământ, industrie și producție etc.). 

Reducerea Părăsirii timpurii a școlii este esențială pentru atingerea mai multor obiective 
europene și naționale cheie.  

Este important să fie luate în considerare obiectivele identificate de strategia Europa 2020: 
creștere inteligentă, prin îmbunătățirea nivelurilor de educație și formare și creștere incluzivă, prin 
sublinierea părăsirii timpurii a școlii ca factor de risc major pentru șomaj, sărăcie și excluziune 
socială.  

Inclusiv obiectivul de creștere susținută, care pune accent pe eficiența resurselor, 
sustenabilitatea și competitivitatea mediului este afectat de părăsirea timpurie a școlii, care va 
compromite competitivitatea oricărei economii dacă nu este ținută sub control.  

Îmbunătățirea abilităților cetățenilor și reducerea părăsirii timpurii a școlii continuă să fie 
prioritățile cheie ale României.  

România susține principiul egalității de șanse în educație, indiferent de caracteristicile 
individuale. În acest sens, provocarea țării este de a îmbunătăți performanța educațională în rândul 
tuturor copiilor pentru a satisface cerințele unei economii bazate pe cunoaștere. 

Importanța colaborării dintre școală/grădiniță, familie și comunitate, și felul în care educația 
parentală poate susține participarea și reușita școlară a tuturor copiilor, este permanent în atenția 
decidenților în ceea ce privește sistemul de educație din România, care promovează, prin 
organizarea a diferite întâlniri profesionale, exemplele de bună practică, rezultate în urma 
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implementării unor programe specifice, pentru dezvoltarea serviciilor de calitate pentru copil și 
familie. 

În cadrul Grădiniței cu Program Prelungit ”Ion Creangă” Medgidia, s-a implementat cu succes 
Proiectul pilot Centrul Multifunctional (CM), organizat pentru educația și îngrijirea copilului mic, 
care pune în practică filozofia actuală legată de Dezvoltarea Timpurie a Copilului prin satisfacerea 
nevoilor de sănătate și nutriție, educație, protecție și sprijinirea parentalității. 

Centrul Multifuncțional își propune să fie un serviciu pentru toţi copiii până în 3 ani, indiferent 
de etnie, nivel socio-economic, religie şi nivel de dezvoltare care: promovează o abordare 
convergentă şi holistică; are un personal de profesionişti în dezvoltarea timpurie a copilului; are un 
spaţiu adecvat vârstei copiilor, pentru învăţare şi dezvoltare socio-emoţională; susţine competenţele 
parentale; susţine parentalitatea prin solidaritatea comunitară.  

Scopul promovării exemplului de bună practică: model al unei comunități de practică pentru 
servicii de calitate pentru copil și familie - serviciilor oferite de Centrul Multifuncțional în cadrul 
comunității locale, ca structură în care sunt admiși copii din familii diferite, inclusiv din familii în 
dificultate și de etnie rromă, și care, prin programul său, reprezintă o resursă de informații și 
difuzare de practici de educare și îngrijire a copilului, în scopul ameliorării indicatorilor de 
dezvoltare umană din zonă (nivel de educație, rata de abandon a copiilor). 

Rezultate obținute: copiii de 2 ani, beneficiari ai serviciilor educaționale din Centrul 
Multifuncțional, au demonstrat, abilități cognitive și abilități motorii mai mari decât copiii aflați în 
grija exclusivă a părinților, sunt mai înclinați să dezvolte un vocabular expresiv, cu un volum mai 
mare de cuvinte. 

Rezultatele obținute prin implementarea Centrului Multifuncțional ne demonstrează eficiența 
investiției în educația timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 2 şi 4 ani, beneficiile serviciilor 
integrate de educaţie, nutriţie, asistenţă medicală şi socială, de consiliere parentală, precum și rolul 
predominant al comunității în creșterea și dezvoltarea copiilor. 

Experienţa acumulată pe parcursul acestor ani de către profesioniştii şi oficialii implicaţi în 
implementarea Centrului Multifuncțional la nivel național, precum și din cadrul Grădiniței PP ”Ion 
Creangă” Medgidia, a condus la alcătuirea unui Ghid de bune practici ”Centrul Multifuncțional – 
Ghid de realizare”, care să ofere reperele necesare pentru organizarea unui serviciu de calitate 
pentru copii cu vârste de la naştere la patru ani. 

Ghidul subliniază importanţa pregătirii profesionale a personalului, a implicării şi 
parteneriatului cu familia şi rolul major al comunităţii în creşterea şi dezvoltarea copiilor. 

Mulțumirile adresate echipei multidisciplinare care a implementat proiectul în grădinița noastră, 
de către doamna Carmen Anghelescu, autoarea Ghidului de bune practici ”Centrul Multifuncțional 
– Ghid de realizare”, ne onorează, dar ne și motivează pentru implicarea activă și în cadrul altor 
proiecte și programe, în cadrul comunităților de practică pentru asigurarea de servicii de calitate 
pentru copil și familie, în scopul prevenirii abandonului școlar. 

 
 
Bibliografie selectivă: 
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București, 2006 

1145



 
PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR – 

O PRIORITATE A CADRELOR DIDACTICE 
 
 

PROF. LOREDANA MANOLACHE 
GRĂDINIȚA P. P. NR. 44, CONSTANȚA 

 
 
Prevenirea abandonului școlar este un proces anevoios, plin de obstacole, însă copiii pe care îi 

educăm merită aceste eforturi. Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm calitățile și potențialul 
acestor copii cu risc de abandon școlar, o să vedem că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi 
valorificat, cu condiția să vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele 
negative. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
 îi lipsește motivația școlară; 
 are dificultăți de învățare; 
 are o rată a absenteismului mare; 
 are rezultate școlare slabe; 
 are imagine de sine scăzută; 
 este izolat față de colegi; 
 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
 are o lipsă reală a unui suport școlar; 
 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a 

lipsei unui control parental; 
 cerințe educaționale speciale; 
 stare de sănătate precară; 
 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de 

vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
 provine din medii sociale sărace; 
 nefrecventarea gradiniței; 
 lipsa unui model educațional din familie. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
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 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu 
astfel de probleme; 

 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
 exigențele școlare să fie rezonabile; 
 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului 

real al copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
 să existe o dotare materială adecvată în școală; 
 programe de consiliere pentru părinți; 
 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

 
Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu 

numeroase obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru 
a le oferi șansa de a clădi un viitor mai bun. 
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MĂSURI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Prof. Manu Ionica 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți 
 
 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată.  

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar, educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea  un   
loc, un statut, un rol  şi  o valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o  „unicitate  pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar, o problema gravă în România. 
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Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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ABANDONUL ȘCOLAR CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
 

ANGHEL MANUELA 
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PEȘTIȘANI 

 
 
 
Conform Biroului de statistica a UE Eurostat în 2018 Romania a înregistrat o rata a abandonului 

școlar timpuriu  de 16,4%,printre cele mai mari din Europa, fiind una din problemele cu care se 
confrunta societatea contemporană românească.  

Conceptului de abandon școlar este definit diferit de către autorii literaturii de specialitate în 
funcție de perspectiva de abordare astfel:din punctul de vedere al beneficiarului direct al educației 
(elevul),  aceasta reprezintă „o retragere conștientă a elevului din sistemul social scolar ca urmare a 
pierderii interesului sau motivației pentru învățare și a angajării în activități exterioare învățării sau 
ca urmare a lipsei de resurse economice pentru continuarea școlarizării. (Zamfir, E; Zamfir, C;1995, 
p.167;din punct de vedere al societății reprezintă” încetarea frecventării școlii,părăsirea sistemului 
educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei calificării sau pregătiri 
profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început”. (Neamțu, C, 2003, p.199).  
Ambele perspective conduc la aceași concluzie renunțare la servicile educaționale oferite de școală, 
la programul gândit pentru dezvoltarea personal și succesul în carieră.  

Analizând profillul celor care părăsesc școala putem schița portretul școlarului care parăsește 
școala timpuriu. Acesta își are rezidența într-o zonă defavorizată caracterizată prin izolare, sărăcie și 
lipsa oportunităților socio-profesionale, într-o familie dezorganizată,cu o situație economică 
precară, cu un climat familial conflictual și imoral sau familii în care părinții emigrează pentru 
găsirea unui loc de muncă,absenteză, nu se supune normelor și regulilor școlare,are o motivație 
scăzută față de activitățile școlare datorită dificultăților de învățare sau problemelor de 
sănătate,metodelor tradiționale de predare folosite de cadrele didactice, anturaj de proastă 
calitate,care îl determină să fumeze,să bea alcool,să consume droguri să fure .În acest portret găsim 
cauzele care stau la baza fenomenului de abandon școlar, sintetizate în:cauze de natură personal și 
cauze care țin de situația familiei, de școală ( dificultăți de învățare) și cauze economice și sociale. 
Urie Bronfenbrenner pornind de la teoria sistemelor a elaborat un model ecologic al dezvoltarii 
umane.  

Conform acestiu model copilul este plasat in centrul unui ecosistem structurat in patru 
niveluri:nivelul microsistemic (școala, familia, grupul de egali);nivelul mezosistemic (diferite 
interactiuni intre microsisteme);nivelul exosistemic (microsistemele, mezosistemul si grupurile de 
apartenență ale părinților); nivelul macrosistemic (modelele culturale). Aceste sisteme se 
influențează reciproc, iar dacă se produce o modificare într-unul din ele și celelalte sisteme vor fi 
afectate. Astfel dacă microsistemul familial nu functionează, normal acest lucru va afecta și situația 
școlară a copilului (Elisabeta Stanciulescu, 2002, p.22). Pe de altă parte, școala, prin calitatea si 
natura experiențelor școlare, determina elevii sa doreasca sa plece sau să o frecventeze.Școala 
dominantă sau tradițională plasează întreaga responsabilitate a abandonului școlar asupra elevilor și 
operează cu termenul de “drop-out”. Al doilea tip de școală îi vede pe cei care abandoneaza școala 
ca pe niște excluși, pornind de la premisa că un număr mare de elevi sunt “expulzați” din scoala, din 
cauza experiențelor traumatizante de eșec și frustrare trăite în mediul  cu care operează această 
abordare este „push-out”, responsabilitatea pentru abandon fiind plasată la nivelul 
instituției școlare.  

Se impune o conlucrare a tuturor factorilor implicați în procesul de educare a unui copil 
(familie, școală, societate) în luarea unor măsuri care să combată fenomenul de abandon în rândul 
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elevilor.  

Cosmovici în “Psihologia școlară” propune un parteneriat școală – familie și crearea unor 
situații de succes pentru elevii cu dificultăți de învățare. De asemenea este necesară creșterea 
gradului de implicare a comunităților locale în soluționarea cazurilor de abandon școlar și a celor cu 
risc de abandon, măsuri economice pentru îmbunătățirea situației economice a familiilor sărace.  

Abandonul școlar este o fenomen  gravă în societatea românească contemporane și trebuie 
abordat holistic pentru reducerea acestuia. 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE, 

CONDIȚIE PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Marc Mariana Luminița –Profesor pentru învățământ primar 
Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Șiria, Județul Arad, 

 
 
 Omul se naște ca entitate biologică cu toate caracteristicile speciei umane cu o triplă geneză: 

biologică, psihologică și socială. Psihologic vorbind, fiecare individ are propria sa istorie și în ceea 
ce privește mediul social, unde se va dezvolta și va crește, aici va intra în contact și va fi influențat 
de o sumedenie de modele comportamentale și influențe externe sub incidența cărora se va 
dezvolta. 

Se constată o dezvoltare îngrijorătoare a comportamentelor dezadaptative care poate fi 
determinată de „neacordarea atenției cuvenite stimulării abilităților psihosociale ori a procesului de 
formare a comportamentului prosocial interpersonal”, punând în „interrelație rolul afectivității, al 
conștientizării și controlului emoțiilor cu adaptarea la mediul social și educațional”, știindu-se că 
„emoțiile au rolul de a activa și direcționa comportamentul precum și de a susține comportamentul 
motivat”. 

Factorii sociali ce acționează în mod direct cuprind familia și școala, factori care influențează 
reușita școlară sau inadaptarea și nereușita școlară a copilului.   

Conştientizând că fiecare copil are nevoie de atenţie atât din partea dascălilor la clasă, cât şi din 
partea părinţilor acasă, trebuie să ne străduim împreună şi să reuşim să punem în valoare ceea ce el 
are bun şi să dezvoltăm însușirea respectivă, să-l îndrumăm pe un anumit traseu în viaţă. 

Nevoia de a forma o echipă între cadrele didactice şi părinţi este justificată de scopul comun al 
acestora – educarea fiinţei umane în devenire. Esenţial este ca cei doi factori să-şi dirijeze acţiunile 
spre realizarea acestui deziderat. 

Rolul şcolii devine din ce în ce mai important în societatea actuală. Realizarea unui parteneriat 
eficient profesor- elev- părinte este unul dintre dezideratele actuale ale procesului instructiv- 
educativ. 

Pregătirea copiilor pentru şcoală trebuie concepută în strânsă unitate cu principiul psihogenetic 
al dezvoltării fără a minimaliza pe cel biologic şi pe cel social, prin a căror acţiune convergentă 
devine posibilă dezvoltarea multilaterală şi armonioasă a copilului. Pregătirea pentru şcoală 
presupune atingerea unui nivel optim al dezvoltării care să-i permită copilului, dar şi învăţătorului, 
realizarea cerinţelor şcolare la nivelul exigenţelor formulate de programa şcolară în vigoare.  

De aceea, trebuie să identificăm cauzele dificultăţilor la învăţare, precum şi măsurile pe care le 
putem lua pentru evitarea instaurării unui decalaj irecuperabil, a insucceselor cronicizate sau chiar a 
abandonului şcolar.  

Literatura de specialitate, identifică între factorii care determină inadaptarea şcolară şi 
insuccesul şcolar, trei categorii: factori care ţin de elevi (caracteristici anatomo-fiziologice şi 
psihologice), factori care ţin de şcoală şi de condiţiile pedagogice şi factori care ţin de familie şi de 
mediul sociocultural în general. 

1. Factori 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)  

2. Factori care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate 

3. Factori care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea 
grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea 
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elevului) evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, politici 
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale. 

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,  problemele de 
relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 
social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) 
determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut.  

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 
dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare 
şi notare, frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, 
uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, 
absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită 
care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.  

Randamentul școlar sau performanțele școlare sunt rezultatul confluenței mai multor factori care 
influențează și sunt implicați în activitatea de învățare. 

Experienţa la catedră, mi-a arătat că atitudinile şi performanţele şcolare ale elevilor, sunt 
influenţate în foarte mare măsură de climatul educativ familial. Elevii cu rezultate slabe sau cu 
probleme psiho-comportamentale, trăiesc deseori într-un climat tensionat, caracterizat prin 
instabilitate, prin dezacorduri între cei doi părinţi cu privire la educaţia copilului şi prin culpabilizări 
reciproce. 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar dintre aceştia şi mediul 
extraşcolar sau extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. 

Colaborarea şcolii cu familia trebuie să se axeze în mod firesc pe calitatea educaţiei. Studiile de 
specialitate au demonstrat că această calitate poate fi influenţată major, de climatul educativ din 
familie.  

Se recunoaşte faptul că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât în 
comunitatea de opţiune dintre mediile responsabile – familie, şcoală şi comunitate.  

Pentru a evidenţia cele amintite mai sus, am iniţiat un parteneriat şcoală-familie-comunitate, în 
cadrul căruia am organizat diferite tipuri de  activităţi, în vederea îmbunătăţirii climatului educativ 
din familie şi, implicit, a rezultatelor şcolare ale elevilor. 

Povestea fiecărei traiectorii şcolare are o abordare unică și unilaterală, din punctul de vedere al: 
elevului, al părintelui, al educatorului. Ea conţine, inevitabil, referiri la performanţele elevului, la 
succesele şi insuccesele care marchează această traiectorie. Interesul tuturor pentru performanţele 
elevilor nu este întâmplător.  

Rezultatele şcolare, statutul de “elev bun” sau “elev slab”, succesul sau insuccesul la exemene 
influenţează nemijlocit poziţia elevului în familie şi în grupul de prieteni, dar şi prestigiul familiei, 
percepţia socială a acesteia, calitatea educaţiei în familie. Şcoala este evaluată implicit de 
comunitatea socială în funcţie de rezultatele obţinute de elevii săi. Succesul şcolar a devenit, prin 
extindere, un fel de etalon al calităţii tuturor celor implicaţi în acest proces (elevi, educatori, părinţi, 
instituţii şcolare şi comunităţi sociale), în timp ce insuccesul sau eşecul şcolar antrenează 
deprecierea individului a şcolii şi a familiei şi, de multe ori, el devine sinonim cu eşecul în viaţă, 
devenind nu doar o problemă pedagogică, ci şi una socială.  

Exigențele normelor şcolare sunt cele la care se raportează reuşita sau nereuşita elevului la 
învăţătură, performanţele elevilor fiind măsurate şi evaluate cu ajutorul diferitelor instrumente 
docimologice, raportate la un anumit nivel de cerinţe stabilite în funcţie de vârstă dar şi de 
exigenţele specifice ale unui sistem educaţional. 

Cel puţin trei sferturi din timp, copiii şi-l petrec în familie ceea ce sporeşte responsabilitatea 
părinţilor. Atât şcoala cât şi familia nu-şi pot realiza pe deplin obligaţiile pedagogice ce la revin, 
fără o colaborare strânsă. Activitatea de acasă este o continuare a activităţii pedagogice de la şcoală. 
Familia este cea care îi supraveghează, îi îndrumă şi verifică activitatea. 

Școala este extrem de importantă. Dar ea nu este totul, ci numai o componentă a educației. Ea 
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are nevoie de familie, de comunitate, de întreaga societate pentru a sprijini și îndruma adecvat 
copilul. Rolul primordial în educația copilului, revine familiei, care este leagănul social al copilului 
și sprijinul său pe aproape toată perioada vieții. Studiile specialiștilor, dar și realitatea însăși 
confirmă tot mai mult importanța acestui nucleu al vieții sociale în dezvoltarea individuală și 
integrarea sa socială. 

Munca în parteneriat facilitează înlăturarea barierelor de comunicare dintre participanţi, clarifică 
problemele educative. Grupul se solidarizează pentru atingerea obiectivelor educaţionale, iar rolul 
coordonator îi revine educatorului. El este cel care trebuie să deţină între competenţele sale pe aceea 
de a gestiona cantitatea şi calitatea relaţiilor. 

Parteneriatul inițiat mi-a dat speranţa că o comunicare civilizată, chiar interculturală, devine 
eficientă doar dacă se înlătură  anumite blocaje determinate de diferențele materiale, culturale, 
rasiale, sociale, entice, religioase,chiar naționale, ducând la armonizarea împlinirii scopului comun- 
binele copilului, la evoluția pozitivă a formării sale ca om, în vederea realizării succesului şcolar şi 
a evitării unor forme ale insuccesului şcolar, şi astfel, va creşte calitatea educaţiei. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 
 

Profesor învăţămant preşcolar Marcu Damaris Maria 
GPP Sânmiclăuş, judeţul Alba 

 
 

Abandonul scolar este o forma de manifestare a deviantei scolare  alaturi de copiat, fuga de la 
scoala, absenteismul scolar, vandalismul scolar, violenta in scoala. Devianta scolara include 
totalitatea conduitelor care se abat de la normele si valorile ce reglementeaza rol-statusul de scolar, 
aceste norme si valori sunt statuate in regulamentele scolare si in cele de ordine interioara. 

Devianta scolara este un fenomen care i se prezinta fiecaruia intr-un mod diferit. Publicului larg 
i se prezinta prin ceea ce are el spectaculos, senzational, dramatic sau tragic. Cazurile de violenta 
extrema din scoli, care se soldeaza cu morti si raniti sunt un subiect amplu mediatizat. Filosofii si 
politicienii vad in devianta scolara mai curand expresia declinului moral al societatii, in timp ce 
economistii descopera aici sursa unor insemnate pierderi. 

Dupa unii autori abandonul scolar este privit ca o retragere constienta a elevului din sistemul 
social scolar ca urmare a pierderii interesului sau motivatiei pentru invatare si a angajarii in 
activitati exterioare invatarii sau ca urmare a lipsei de resurse economice pentru continuarea 
scolarizarii. 

Abandonul scolar este definit ca fiind conduita de evaziune definitiva ce consta in incetarea 
frecventarii scolii, parasirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, inaintea 
obtinerii unei calificari sau pregatiri profesionale complete sau inaintea incheierii ciclului de studii 
incepute. Cei care abandoneaza scoala nu mai sunt reprimiti ulterior in aceeasi institutie educativa si 
nu sunt inscrisi intr-un program de scolarizare alternativ. 

Rata abandonului scolar se stabileste ca raport procentual intre numarul elevilor inscrisi si 
numarul absolventilor. 

Unul dintre cei mai importanti indicatori ai eficientei unui sistem de invatamant este rata 
abandonului scolar. Aceasta releva puterea sistemului scolar de a cuprinde si mentine elevii in 
interiorul sau, de a le asigura accesul si suportul pentru finalizarea cel putin a nivelului scolar 
obligatoriu. 

 
 TEORII ȘI PARADIGME ALE ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
Urie Bronfenbrenner pornind de la teoria sistemelor a elaborat un model ecologic al dezvoltarii 

umane. Conform acestiu model copilul este plasat in centrul unui ecosistem structurat in patru 
niveluri: 

1. nivelul microsistemic (scoala, familia, grupul de egali); 
2. nivelul mezosistemic (diferite interactiuni intre microsisteme); 
3. nivelul exosistemic (microsistemele, mezosistemul si grupurile de apartenenta ale parintilor); 
4. nivelul macrosistemic (modelele culturale). 
Aceste sisteme se influenteaza reciproc, iar daca se produce o modificare       intr-unul din ele si 

celelalte sisteme vor fi afectate. Astfel daca microsistemul familial nu functioneaza, normal acest 
lucru va afecta si situatia scolara a copilului. 

 
TEORIA INDIVIDUALISMULUI METODOLOGIC 
Bourdon explica esecul scolar referindu-se la subculturile de clasa sociala in care parintii si 

elevii din mediile defavorizate subestimeaza avantajele scolarizarii si ii supraestimeaza 
inconvenientele, in care decizia pentru o anume alegere in plan educational se face dupa calculul 
cost-beneficiu imediat. El este de parere ca contextul social modeleaza criteriile alegerii, cand 
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explica esecul scolar autorul face apel la “mecanismele concurentei de piata” intre indivizi cu 
resurse diferite. 

  
BEHAVIORISMUL 
 
Aceasta teorie pune accent asupra necesitatii studiului comportamentului indivizilor si un accent 

mai scazut pe sentimentele oamenilor. Sustinatorii acestei teorii subliniaza rolul factorilor de mediu 
si al invatarii in determinarea comportamentelor. Initiatorii behaviorismului au demonstrat 
posibilitatea modificarii comportamentului prin conditionare si deconditionare, asociere, 
recompense si pedeapsa, imitare si preluare de modele. In explicarea deviantei scolare 
behaviorismul avanseaza drept concept-cheie notiunea de “intarire”; orice comportament, inclusiv 
indezirabil, se produce pentru ca este intarit. Ideea ca profesorii pot intari schemele de 
comportament deviant ale elevilor este dificil de acceptat de catre profesori, care prefera sa blameze 
deviantul, familia sau alti factori. Si, totusi, profesorii recunosc ca petrec mult timp incercand sa 
corecteze problemele de comportament si, relativ putin timp concentrandu-se pe comportamentele 
bune ale elevilor. Atentia acordata faptelor indezirabile poate fi un mod de intarire  

Literatura de specialitate contemporana consemneaza doua perspective explicative ale 
abandonuluișcolar. Prima este conceptia școlii dominante sau tradiționale care plaseaza intreaga 
responsabilitate a abandonului școlar asupra elevilor și opereaza cu termenul “ drop-out”, care 
sugereaza ca decizia de a abandona școala ii aparține individului. Pornind de la aceasta interpretare, 
concepția școlii dominante isi propune sa evidențieze corelațiile intre conduita de abandon, 
considerata o variabila dependenta, si comportamentul elevilor, rezulatele lor școlare, stare 
psihologica si parametrii socio-culturali ai familiei, ca variabile independente. Aceasta abordare 
considera abandonul școlar un act individual, cu o semnificație individuala, sau cel mult, semnaland 
unele deficiențe de ordin educațional și cultural ale societații primare. 

Cea de-a doua concepție ii vede pe cei care abandoneaza școala ca pe niște excluși, pornind de 
la premisa ca un numar mare de elevi sunt “expulzați” din scoala, din cauza experiențelor 
traumatizante de eșec si frustrare traite in mediul școlar. 

Termenul cu care opereaza aceasta abordare este „ push-out”, responsabilitatea pentru abandon 
fiind plasata la nivelul instituției școlare. Școala, prin calitatea si natura experiențelor școlare, 
determina elevii sa doreasca sa plece. Majoritatea elevilor, deși considera anumite aspecte ale 
vieții școlare ca fiind neplacute, raman in școala, avand o motivație specifica. Fie elevii au atins 
maturitatea intelectuala si afectiva care le permite sa ințeleaga avantajele continuarii școlii si 
importanța investiției continue in propria formare pentru viitor. Totodata experiențele școlare 
pozitive si mai ales raportul dintre acestea si aspectele nesatisfacatoare ale vieții școlare inclina 
balanța motivaționala catre continuarea școlaritații. “ S-a observat ca, odata luata decizia de a 
parasi școala, elevii renunța foarte greu la ea, bazele emoționale ale dorinței de a renunța fiind 
susținute de problemele relațiilor elevului cu familia si alte persoane semnificative din viața sa: 
colegi, prieteni, profesori”  

 
Atat concepția școlii tradiționale, cat si teoria excluderii recunosc faptul ca o anumita rata a 

eșecului, factor cauzal in abandon, exista in majoritatea școlilor si ca școala ierarhizeaza in mod 
inevitabil elevii, ceea ce vine in contradicție cu bazele ei democratice. 

 
Lucrarea de fața se incadreaza in perspectiva școlii tradiționale, deoarece studiaza 

abandonul școlar din prisma socializarii in familie, a socializarii primare, a modului in care valorile 
familiei, a atitudinilor parinților fața de educație isi pun amprenta pe traseul școlar al copilului. 
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Abandonul școlar 

 
 

Griguța Maria, Liceul Teoretic Petru Rareș 
 
 
Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin 

care societatea îşi perpetuează existenţa. Astfel, şcoala este un ―factor cheie ―al dezvoltării. De la 
şcoală se aşteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul şi să înţeleagă prezentul, să îi 
ajute să conştientizeze şi să îşi asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului 
colectivităţilor către un viitor dorit. Începutul anului şcolar este precedat, în ultimii ani, de probleme 
care au devenit atât de obişnuite în peisaj, încât doar lipsa lor ar mai mira pe cineva; vorbim 
desigur, despre numărul mare de şcoli a căror renovare a încremenit în proiect din lipsa fondurilor, 
nemulţumirile cadrelor didactice, dar şi statisticile care se întocmesc pe marginea anului şcolar 
precedent, majoritatea cu grad ridicat de îngrijorare. Pe această linie se înscriu şi problemele de 
abandon şcolar şi problemele comportamentale.  

Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 
cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii 
educativ– informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic 
oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru 
stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen.  

Abandonul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan 
psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot 
mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât şi 
pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează‖, „etichetează‖ şi conduce la o 
marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente deviante şi infracţionale. Prin abandon 
şcolar se desemnează, în general, ansamblul comportamentelor care încalcă sau transgresează 
normele sau valorile şcolare.  

Aşadar, devianţa şcolară va include totalitatea conduitelor care se abat de la normele şi valorile 
care reglementează mediul şcolar. Ele sunt precizate în regulamentele şcolare şi în cele de ordine 
interioară. Deoarece există diverse perspective de abordare a domeniului, în literatura de specialitate 
apar o varietate de termeni cu semnificaţii apropiate de cea a conceptului de „abandon‖ precum: 
indisciplină şcolară, delincvenţă juvenilă, inadaptare şcolară, tulburare de comportament, deviere de 
conduită. 

Abandonul constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de 
nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii ciclului de studii inceput.  

În urma analizei factorilor cauzali ai abandonului școlar s-a lansat ideea realizării unui 
experiment de constatare în care au fost implicați 20 respondenți, specialiști din diverse domenii 

(cadre didactice/diriginți, psihologi şcolari, asistenţi sociali comunitari și colaboratori ai 
poliţiei), implicați nemijlocit în activități psiho-socio-educative cu copiii în situații de risc și 
abandon școlar. Pentru a atinge obiectivele și scopul propus am analizat răspunsurile la următoarea 
întrebare: Care sunt modalitățile de diminuare a abandonului școlar? Subiecţii cercetaţi au propus 
următoarele soluții: 

  Revizuirea programelor şcolare în scopul menţinerii interesului elevilor faţă de lecţii; 
  Dotarea tuturor claselor cu echipament modern în scopul eficientizării procesului educative; 
  Promovarea angajării în câmpul muncii cadre didactice cu o pregătire profesională înaltă; 
  Monitorizarea elevilor care absentează frecvent de la ore; 
  Motivarea elevilor de a nu absenta de la ore, prin implicarea lor în diverse acţiuni 
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socioeducative; 
Luarea legăturii cu familia/tutorele copilului care absentează frecvent de la ore, în scopul 

elucidării situaţiei; 
Parteneriat diriginte-psiholog şcolar în scopul alegerii programului sau activităţilor de 

intervenţie/ prevenţie şi aplicarea acestora în clasele de elevi cu nivel înalt al absenteismului (copii 
cu risc social sporit); 

Implicarea părinţilor în viaţa social-morală şi educaţională a copiilor: asistare la ore; participare 
activă la şedinţele organizate în şcoli; participarea, alături de copii, la activităţi extra-curriculare; 
sprijinirea copilului în pregătirea temele pe acasă; comunicare eficientă cu copiii proprii; 

Desfăşurarea orelor informative pentru părinţi, pe diverse tematici, cum ar fi: „Consecinţele 
absenteismului şcolar‖, „Consecinţele abandonului şcolar‖, etc. 

Suport psiho-emoţional familiilor social-vulnerabile, în scopul depăşirii situaţiilor 
psihotraumatizante şi dificile legate de creşterea şi educaţia copiilor; 

Colaborare cu mass-media în scopul realizării emisiunilor educative pe tematici diverse 
Monitorizarea familiilor cu risc social sporit şi includerea acestora în diverse programe de 

sprijin social; 
Parteneriat polițist – părinte - cadru didactic, în vederea prevenirii şi diminuării problematicii 

abandonului şcolar în comunitate; 
Parteneriat asistent social-polițist în vederea intervenției timpurii în familiile cu risc sporit de 

vulnerabilitate; 
Sesizarea din partea comunității în situații de vulnerabilitate socială a minorilor. 
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Educația încotro? 

 
 

Profesor Rădulescu Maria Melania,  
Liceul Teoretic „Little London”, Voluntari, Ilfov 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor 
modele comune din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se 
întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de 
ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 
ales în comunităţile rurale. 

 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
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exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 
 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 

cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

Direcţiile de acţiune  pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar: 

•Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale; 

•Creşterea calităţii educaţiei în toate mediile rezidenţiale; 

•Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară din judeţ la educaţie, 
inclusiv a celor din zonele izolate; eliminarea oricăror forme de discriminare şi segregare; 
•Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru cuprinderea tuturor copiilor de vârstă 
şcolară în clasa pregătitoare;  

•Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale 
speciale  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

FACTORII GENERATORI DE ABANDON ȘCOLAR 
 
 

Prof. Orhean  Vrânceanu  Maria 
Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului 

 
 
Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,  problemele de 

relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 
social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) 
determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut.  

Cauzele abandonului școlar 
 Apartenenţa la o familie dezorganizată. Problemele în familie, de orice natură ar fi acestea, 

sunt printre cele mai frecvent menţionate cauze pentru abandonul şcolar.  
 Neglijenţa părinţilor. Atunci când părinţii nu supraveghează activitatea şcolară a copiilor, 

respectiv atunci când nu îi sprijină pe aceştia şi nu le oferă condiţiile propice pentru a învăţa, se 
accentuează riscul de abandon şcolar.  

 Apartenenţa la familii monoparentale. Acest factor duce la abandon şcolar indirect, factorii 
direcţi fiind lipsa mijloacelor materiale pentru a continua şcoala sau lipsa autorităţii părintelui în 
grija căruia este copilul.  

 Consumul de alcool al părinţilor. Acest factor este amintit de unii dintre intervievaţi drept o 
cauză pentru abandonul şcolar, cu toate că factorii indirecţi care influenţează acest fenomen sunt 
neglijenţa sau abuzul psihologic ori fizic care apar ca o consecinţă a consumului prea frecvent sau 
excesiv de alcool.  

 Lipsa resurselor materiale ale familiei, sărăcia. Acest factor acţionează în două sensuri în 
ceea ce priveşte abandonul şcolar: fie copiii nu se pot prezenta la şcoală datorită lipsei mijloacelor 
pentru a achiziţiona cele necesare,  respectiv pentru a plăti transportul, fie aceştia sunt nevoiţi să 
contribuie la întreţinerea familiei, lucru care nu le mai permite să aloce timp învăţăturii.  

 Participarea la întreţinerea familiei prin obţinerea unui loc de muncă, prin desfăşurarea de 
munci ziliere sau sezoniere sau prin contribuţia la muncile din gospodărie. Acest factor este o 
consecinţă a sărăciei cu care se confruntă familia. În numeroase cazuri, veniturile familiei sunt 
exclusiv prestaţiile sociale, alocaţia copiilor sau munca sezonieră. În acest context, copiii sunt 
nevoiţi să contribuie la activităţile aducătoare de venit pentru familie. Faptul că îşi dedică timpul 
acestor activităţi îi împiedică să participe la cursuri sau să se pregătească pentru ele. Acest factor 
determină accentuarea fenomenului de abandon şcolar cu precădere în cazul băieţilor.  

 Participarea la îngrijirea fraţilor mai mici şi la întreţinerea gospodăriei. În cazul familiilor cu 
mulţi copii, se întâmplă ca fraţii şi surorile mai mari să fie nevoiţi să aibă grijă de cei mai mici sau 
să se ocupe de munca în gospodărie, în timp ce părinţii muncesc, fie în ţară, fie în străinătate. 

 Nivelul scăzut de educaţie a părinţilor. Atunci când părinţii nu au beneficiat de educaţie, se 
creează un precedent pentru ca şi copiii lor să urmeze acelaşi model. Pe acelaşi fundament există 
toate datele ca părinţii, precum şi elevii, să nu vadă beneficiile continuării studiilor. Aceştia pot fi 
mai înclinaţi să considere că şcoala nu este o prioritate, copiii trebuind să muncească.  

 Mentalitatea părinţilor, care nu conştientizează importanţa educaţiei. Aceştia sunt şi părinţii 
care nu se implică în viaţa şcolară a copiilor şi nu participă nici la şedinţele cu părinţii. „În general, 
cei care abandonează şcoala provin din familii total dezinteresate de şcoală şi de pregătirea copilului 
lor şi familii foarte sărace 

 Refuzul părinţilor de a-şi trimite copiii la şcoală. Acest factor este corelat cu cel menţionat 
anterior, lipsa conştientizării importanţei educaţiei genereaza abenteism major si abandon in clasa 
inițiala –aIXa. 
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 Influenţa negativă a anturajului.  
 Lipsa motivaţiei elevilor. Atunci când elevilor le este dificil să întrevadă beneficiile 

educaţiei, intervine o lipsă de motivaţie, care este accentuată de lipsa sprijinului în cadrul familiei.  
 Plecarea părinţilor în străinătate. Acest lucru determină abandonul şcolar în unele cazuri 

deoarece copiii nu mai sunt supravegheaţi sau sunt supravegheaţi de persoane cu mai puţină 
autoritate decât părinţii (bunici sau vecini), iar în altele deoarece uneori copiii îi vizitează pe părinţii 
lor pentru perioade îndelungate, lipsind de la şcoală. Lipsa interesului elevilor pentru şcoală. În 
anumite situaţii, cu toate că ar avea condiţiile pentru a-şi continua studiile, unii elevi nu doresc să 
facă acest lucru, având alte preocupări sau interese. Acestora, televizorul, internetul, jocurile le 
distrag atenţia de la şcoală, precum şi de la alte activităţi benefice. 

  Lipsa comunicării dintre copil şi părinţi. Atunci când părinţii nu stabilesc o relaţie de 
comunicare cu copilul lor, când nu sunt interesaţi să îl cunoască, când nu ştiu care este situaţia sa 
şcolară sau ambiţiile sale, există riscul crescut ca acel copil să abandoneze şcoala.  

 În cazul fetelor, căsătoria timpurie sau apariţia unui copil pot constitui motive pentru a 
abandona şcoala. Nu de puţine ori, există fete care abandonează şcoala pentru a se căsători sau 
pentru că urmează să aibă un copil  

 Dificultatea de a face faţă programei şcolare. Pentru unii elevi este dificil să facă faţă 
volumului de informaţii pe care trebuie să îl absoarbă. Performanţa şcolară scăzută poate duce la 
sentimente de inferioritate sau la frustrare, motiv pentru care elevii ajung să abandoneze şcoala dacă 
nu sunt sprijiniţi.  

 Lipsa comunicării dintre părinţi şi cadrele didactice. Atunci când părinţii nu se interesează 
de situaţia educaţională sau evită contactul cu cadrele didactice, care ar putea să îi determine să 
înţeleagă importanţa continuării studiilor, respectiv implicaţiile şi consecinţele abandonului şcolar. 
Este posibil ca, din aceeaşi cauză, ei să nu realizeze gravitatea situaţiei şcolare a copilului, decât 
atunci când este prea târziu.  

 Absenteismul şcolar. Indiferent din ce motiv se întâmplă să absenteze, motivat sau 
nemotivat, unii elevi pot avea dificultăţi în a recupera materia pierdută, motiv pentru care pot 
ajunge să repete o clasă sau să abandoneze şcoala.  

 Lipsa resurselor pentru educarea copiilor cu cerinţe educative speciale (CES). În unele 
cazuri, nu există resursele materiale sau umane pentru a aborda educaţia elevilor cu cerinţe 
educative speciale (CES), motiv pentru care aceştia nu pot fi integraţi în sistemul de învăţământ.  

 Frica elevilor de a nu fi stigmatizaţi de colegi din varii motive. Sunt situaţii în care, în urma 
unui eveniment traumatizant sau neobişnuit, elevii refuză să îşi continue studiile pentru a nu fi 
stigmatizaţi de colegi. 
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PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Parlea Marioara                                                                   
Liceul Tehnologic Retezat Uricani 

 

Absenteismul este o problemă socială caracterizată prin conduită evazionistă, cronică, care 
reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 

Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist, o formă de 
evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă). 

Absenteismul poate fi o formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei 
unor probleme). 

Poate semnala şi reducerea ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi 
aspiraţiile grupului de elevi. 

Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de absenteism: 
absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la câteva 

discipline)  
absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează abandonul 

şcolar) 
căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra-  sau interpersonală) 
dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi) 
dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’) 
atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem 
Semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală sunt funcţia de separare sau de 

individualizare, mai ales la adolescenţi. 
Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de altfel primul pas 

spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în rândul elevilor acest 
fenomen: 

Cauze 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)  

Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate 

Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 
supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) 
evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, politici 
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale  foarte importantă este şi variabila vârstă.În 
scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen în şcoală se vor lua următoarele măsuri: 

Dirigintele şi profesorii clasei vor monitoriza elevii care absentează frecvent de la disciplina lor 
sau de la clasă; 

Săptămânal dirigintele clasei va motiva în baza dovezilor absenţele elevilor, din clasele pe care 
le coordonează, conform cu RI al şcolii;Adeverinţele medicale vor fi vizate de medicul şcolar  şi 
vor fi înregistrate la secretariatul şcolii, doar dacă nu au depăşit 5 zile de la revenirea elevului la 
şcoală;În cazul în care părintele solicită telefonic dirigintelui învoirea elevului, părintele va trimite 
dirigintelui cererea de învoire, care va fi adusă la cunoştinţa directorului şi contrasemnată de 
acesta; 
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În situaţii speciale, care presupun părăsirea incintei şcolii de către elev acesta va putea părăsi 
liceul cu bilet de voie semnat de diriginte şi avizat de director; 

Dirigintele care constată numărul mare de absenţe ale unor elevi în urma consultării 
săptămânale a caietului de monitorizare al absenţelor va lua legătura cu elevul pentru a identifica 
motivul absenţelor şi de asemenea cu familia sau tutorii legali ai elevilor; 

Până în data de 5 a lunii în curs diriginţii claselor vor completa fişa de monitorizare lunară a 
absenţelor elevilor şi o vor depune la secretariatul sau direcţiunea şcolii; 

Se va afişa lunar situaţia absenţelor pe clase in sala profesorală; 
Lunar Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie va fi informat asupra situaţiei 

absenţelor şi măsurilor luate de diriginţi şi consiliile profesorilor claselor; 
Diriginţii vor solicita sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului,  activităţilor de 

intervenţie sau prevenţie şi aplicarea acestora la clasele de elevi cu un absenteism ridicat. 
Diriginţii claselor vor putea lua şi alte măsuri de prevenire precum: 
Aplicarea chestionarului privind absenteismul (dacă situaţia o impune); 
Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au contribuit 

la situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate); 
Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către 

diriginte a  unor măsuri amelioratorii); 
Discutarea, în particular, a incidentului / situatiei cu elevul – căutarea împreună a unor soluţii 

pentru evitarea repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală / a familiei (în 
funcţie de cauză); 

Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, 
legătura permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele 
de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de 
elev ca unică soluţie pentru ,,rezolvarea’’ problemei); 

Dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate media 
rezolvarea situaţiei conflictuale profesor-elev; 

Programe de consiliere a părinţilor (de tip ,,şcoala părinţilor’’); 
Colaborare cu toate autorităţile comunităţii locale (poliţia de proximitate, jandarmeria ). 
În cazul în care situaţia absenteismului scapă de sub control şi se profilează riscul de abandon 

şcolar se impune întregului corp profesoral luarea următoarelor măsuri în scopul prevenirii 
abandonului şcolar: 

Creşterea responsabilizării cadrelor didactice 
Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat; 
Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar; 
Semnalarea cazurilor conducerii şcolii şi consilierului psihopedagogic; 
Participarea cadrelor didactice din liceu la module de formare continuă (metode de a creşte 

integrarea şi comunicarea dintre elevi;  profesor-elev; de a antrena elevii în activităţi extraşcolare; 
modalităţi de a creşte implicarea şi comunicarea permanentă cu părinţii; orientarea extraşcolară a 
elevilor);  

Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber; 
Confirmarea oficială a legitimării elevului la vreun Club Sportiv şi anunţarea prealabilă a 

programului competiţional; aprobarea motivării absenţelor pentru participarea elevului la 
competiţiile sportive de către conducerea şcolii 

Menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă 
afectivă pentru toţi elevii 

Metode de predare – învăţare atractive 
Promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimenteze succesul; evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, 
celor care nu aparţin elitei 

Sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; nota să 
fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului 
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Profesorii să comunice eficient (asertiv, să folosească ascultarea activă) să evite etichetarea 
elevilor, să critice constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor 

Activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală cel puţin o dată pe lună; 
Activităţi de educaţie sexuală a elevilor; 
Utilizarea la orele de consiliere a experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni 

scăderea încrederii în educaţie; 
Implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare. 
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ABANDONUL ȘCOLAR ÎN MEDIUL RURAL 
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Colegiul Tehnic Henri Coanda – Tg-Jiu, jud. Gorj 

 

Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 
anumit nivel de învăţământ.  

Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii a unui parcurs educativ, 
înainte de obţinerea unei diplome. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului.  

Tot ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele 
moralizatoare. O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l 
desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia 
acestuia la nivelul factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu 
potenţial delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Fenomenul de părăsire timpurie a școlii predomină în rândul unor grupuri aflate în situație de 
risc, cum ar fi tinerii din comunitățile rurale, tinerii provenind din familii cu venituri modeste, romi 
și alte minorități, precum și elevii care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala. 
Părăsirea timpurie a invatamantului din mediul rural constituie o problema ce se concretizeaza in 
rezultatele scolare scazute, rata de cuprindere scolara sau rata de promovabilitate a diferitelor cicluri 
scolare mult mai mica decat pentru invatamantul urban, participarea scazuta a adolescentilor din 
mediul rural la nivelurile superioare de invatamant (un exemplu graitor: 75% dintre copiii din 
mediul rural nu au urmat liceul in 2007 - cea mai mare rata a abandonului scolar inregistrandu-se la 
nivelul claselor a IX-a si a X-a). 

Numarul copiilor care abandoneaza scoala creste de la an la an. Pe durata unui ciclu scolar de 
opt ani, din 100 de elevi care intra in clasa I, aproape 20 se pierd pe parcurs, conform datelor 
Institutului de Stiinte ale Educatiei. 

Fenomenul se inregistreaza in special la sate si in comunitatile de romi, unde copiii sunt folositi 
ca sursa de venit sau vazuti ca indivizi cu responsabilitati in gospodarie. Situatia a inceput sa se 
inrautateasca din 2001, cand rata abandonului s-a dublat brusc, iar de atunci a continuat sa urce. 

Romania se plaseaza, conform statisticilor, pe locul trei in clasamentul abandonului scolar in 
tarile membre ale Uniunii Europene. Aproximativ unu din cinci elevi romani paraseste prematur 
sistemul educational, rata abandonului scolar triplandu-se in intervalul 2000 - 2007. 

Invatamantul romanesc, in ansamblul sau, se afla intr-un declin accentuat, atestat si de Raportul 
anual pentru educatie al Comisiei Europene, care plaseaza  

Romania intre codasii UE din perspectiva elementarei abilitati de a citi si a intelege un text in 
limba materna. Mai mult de jumatate dintre elevii cu o medie de varsta de 15 ani au dificultati din 
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acest punct de vedere.  

Procentul de promovabilitate a examenului de bacalaureat a scazut numai in 2008 cu patru 
procente fata de anul precedent, ajungand la 78%. Din pacate, aceasta trista realitate are 
corespondent si in alte state europene, in special in cele noi membre ale UE. 

 

Bibliografie: 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ  CĂIUȚI, COMUNA CĂIUȚI, JUDEȚUL BACĂU 

 
 
Abandonul școlar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învățământ, insuficient 

tratată, o problemă serioasă ce trebuie transformată într-o strategie de intervenție imediată. 
Este vorba de un fenomen care, prin consecințele sale și prin dimensiunile îngrijorătoare, trebuie 

să fie prezent în agenda de priorități a tuturor celor care au legatură cu sistemul educațional și nu 
numai. 

O educație adevărată, reală, se fundamentează în familie si apoi ea continuă, firesc, și în școală. 
În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului și apoi cea a cuvântului. O bună intervenție 
a cadrului didactic prin însuși procesul educativ pe care-l desfășoară cu copiii poate constitui un 
mijloc de prevenire a abandonului școlar, prin intervenția acestuia la nivelul factorilor de risc: 
individuali, familiali, școlari. 

Excluziunea copilului din sistemul de învățământ nu mai constituie doar o problemă a școlii, ci 
și a societății. Cei excluși din sistemul educațional nu sunt considerați doar victime ale inegalităților 
sociale, educaționale, ci și tineri costisitori pentru societate, din cauza cheltuielilor pe care le 
presupune pregătirea și integrarea profesională, susținerea lor prin mecanismele de asistență socială. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 
şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
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problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală, găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează, cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune, atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul, pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar.  

În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 

Abandonarea şcolii este o problemă socială care generează un larg set de consecinţe negative. 
Cei care abandonează şcoala nu au şanse să câştige pe piaţa muncii,dar nu au nici şanse să fie 
integraţi în forţa de muncă. Cei care şi-au întrerupt studiile sunt într-o mult mai mare măsură 
dependenţi de programele de întreţinere şi ajutor decât restul populaţiei. 

Un elev care îşi rezolvă frustările şcolare va descoperi în curând efectul nefast a propriei decizii. 
Va avea o putere de cumpărare scăzută şi un stil de viaţă determinat de venituri reduse, dezamăgiri, 
frustări, deziluzii, stress mai mare decât îşi pot imagina majoritatea adolescenţilor. 

Cei care abandonează şcoala nu au calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice şi nici formaţia morală exercitării rolului de părinte şi celui de cetăţean al unei 
comunităţi. 

Cei care abandonează şcoala sunt viitori şomeri şi reprezintă o sursă de dificultăţi sociale şi 
pierderi, care depaşesc investiţia cerută de formarea initială. 
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METODE DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. Înv. Preș. Marușca Petrișoara 
Grădinița P. P. ,,Floarea- Soarelui” Reșița 

 
 
Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 

cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariția 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii 
educativ – informative şi formative, egalitatea de şanse privind educația, suportul psihopedagogic 
oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educația şcolară pentru 
stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen.  

Eşecul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan 
psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot 
mai mult încrederea în propriile posibilități şi capacități ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât şi 
pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează”, „etichetează” şi conduce la o 
marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente deviante şi infracționale, dar cel mai 
fregvent eșec, fiind abandonul școlar.  

Eşecul şcolar are la bază mai mulți factori care pot fi diferiți, dar cel mai adesea asociați, elevul 
se confruntă cu o serie de dificultăți şcolare care au ca principale cauze: propria persoană, părinții şi 
familia, şcoala, comunitatea locală, etc.  

Putem distinge cinci mari tipuri de dificultăți pe care elevul poate să le întâmpine:  
1. Dificultăți de natură somatică: 
Pentru a evidenția o afecțiune somatică, un deficit senzorial sau condițiile de viață aberantă pe 

plan fizic, este necesar un examen somatic complet şi o anchetă orientată în acest sens. În acest sens 
un rol predominant îl are familia care trebuie să fie sensibilă la problemele de sănătate ale copilului 
prin realizarea unor controale medicale de specialitate, dar şi medicii prin stabilirea unui diagnostic 
corect şi măsurilor de vindecare. 

2. Deficiențe intelectuale/cognitive: 
Eventualitatea unei deficiențe intelectuale/cognitive constituie, în materie de retard sau eşec 

şcolar, o teamă mai mult sau mai puțin mărturisită de părinți  
3. Probleme de învățare de ordin instrumental;  
În adaptarea copilului la şcoală sunt implicate mijloacele pe care subiectul le foloseşte pentru a 

se cunoaşte şi pentru a cunoaşte lumea exterioară: mai ales motricitatea sa, viața perceptivă, 
limbajul şi inteligența sa.  

4. Dificultăți de ordin afectiv privind direct copilul, adesea familia sa: 
Dificultățile afective se structurează foarte schematic în trei registre pe plan şcolar: - opoziția,  

instabilitatea, anxietatea şi depresia; Opoziția activă şi pasivă: poate fi o reacție la un fapt precis 
petrecut recent ( conflictul copilului cu dascălul sau, cu unul dintre părinți etc.), sau se poate înscrie 
într-un stil de comportament obişnuit al copilului a cărui origine trebuie căutată într-o insatisfacție a 
relațiilor afective din interiorul familiei. 

5. Slăbiciuni pedagogice privind şcoala, dar adesea şi părinții: 
Ele sunt foarte frecvente şi diverse ca şi mecanismele care provoacă problemele şcolare, ele se 

situează în cadrul şcolar şi familial. La nivelul şcolii: trebuie studiată şcolaritatea anterioară a 
elevului. Absenteismul, de pildă, se poate datora bolilor, relațiilor dificile cu dascălul, dificultăți de 
învățare, supraîncărcării, neadecvatelor metode de învățare, dezinteresul față de şcoală ca urmare a 
unor eşecuri repetate, etc. 
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Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze și metode de prevenire a abandonului școlar: 

 
1. Școlile din zonele defavorizate - sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează 
posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă 

deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică 
prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură 
a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate 
prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu 
centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, 
dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

2. Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

3.  Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

4.  Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

5. Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

6.  Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Consider că facilitarea accesului la educaţie face parte din obiectivele prioritare în domeniul 
educaţiei, fiind în strânsă legătură cu principiul egalităţii de şanse şi cu cel al nondiscriminării, 
privitor la această temă, cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe 
elevi să conştientizeze mportanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, 
abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație 
foarte strânsă cu membrii familiei. 

Bibliografie:  
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VIOLENŢA, UN CERC VICIOS 

 
 

Prof. Matache Ionela-Cristina 
Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, 

Urziceni, jud. Ialomița 
 
 
Un exemplu de bună practică aplicat în Şcoala Gimnazială „Alexandru Odobescu”, Urziceni, 

este implementarea cu succes a Proiectului Educaţional „Violenţa, un cerc vicios”, în anul şcolar 
2018-2019 

TITLUL PROIECTULUI: „VIOLENŢA, UN CERC VICIOS" 
LOCAŢIA: Şcoala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, Urziceni, 
SCOPUL PROIECTULUI: Diminuarea incidenţei fenomenului de bullying în mediul şcolar şi 

prevenirea agresivităţii în rândul elevilor 
OBIECTIVE  SPECIFICE: Scăderea cu cel putin 30% a numărului de elevi din şcoală care 

prezintă dificultăţi în identificarea, exprimarea şi controlul, autocontrolul  emoţiilor; 
Creşterea cu cel puţin 30% a numărului de elevi din şcoală care îşi îmbunătăţesc  competentele 

sociale, afective si comportamentale pentru a deveni capabili să rezolve conflicele fară să recurgă la 
violenţă şi hărţuire. 

NIVELE  DE  ABORDARE: Informare - Preventie - Intervenţie 
GRUPUL ŢINTĂ:  cadre didactice (învăţători şi  profesori diriginţi,  elevii din Şcoala 

Gimnazială Alexandru Odobescu”, Urziceni, părinţi. 
DURATA:  ianuarie 2019 -  iunie 2019 
Descrierea activităţilor proiectului: 
Activitatea 1 : Organizarea echipei de implementare 
o Organizarea echipei de proiect şi nominalizarea grupurilor ţintă 
Echipa de management va avea următoarea componentă: 
oStabilirea cadrului organizatoric şi logistic al proiectului (Activarea resurselor umane şi 

materiale. Prima întâlnire a partenerilor de proiect. Repartizarea responsabilităţilor membrilor 
echipei, instruirea echipei de proiect, stabilirea graficului desfăşurării activităţilor, a planului de 
acţiune şi a procedurile pentru implementare, evaluarea riscurilor; 

oElaborarea identităţii vizuale a proiectului (Stabilirea elementelor de vizibilitate pentru 
identificarea proiectului - logo, slogan etc.); 

oDesignul şi producţia materialelor de promovare a imaginii şi publicitate a proiectului (100 
pliante, 10 postere); 

 RESPONSABILI:  director, coordonator activitate educativă, profesor psiholog 
Activitatea 2:  Elaborarea materialelor 
oElaborarea materialelor de promovare proiectului şi a materialelor suport pentru activităţi: 

proiecte de activitate, fişe de lucru pentru elevi, chestionare; 
oMultipicarea materialelor 
oRESPONSABIL: profesor psiholog, profesorii diriginţi 
Activitatea 3 
SEMNINARII DE FORMARE/INFORMARE 
Consilierea cadrelor didactice şi elevilor în realizarea de demersuri educative interactive prin 

care să asigure cunoaşterea şi monitorizarea, controlul evoluţiilor comportamentale la nivel de clasa 
şi de elev. 

oInformare  privind  fenomenul  violenţei  în  mediul  şcolar 
GRUP  ŢINTĂ: 10-15 profesori 
FORME  DE  REALIZARE:  
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- Pliante , broşuri, articole, 
Activitatea 4 
ACTIVITĂŢI   CONCRETE  DE   PREVENIRE   A  VIOLENŢEI  ÎN  RÂNDUL  ELEOR 
oActivităţi  extraşcolare: „Săptămâna  non-violenţei", „Şcoala  antistres", etc.  (activităţi şcolare  

şi  extraşcolare  cu  caracter  educativ,  pliante,  postere, vizionare  de  filme,  ecusoane). 
GRUP  ŢINTĂ: elevi,  cadre  didactice 
RESPONSABILI: cadre didactice , coordonatorul activităţii educative. 
oConsiliere  individuală pentru elevi: Activităţi de  combatere a  comportamentelor  agresive  şi  

de  consiliere  a  elevilor  aflaţi  în  situaţii  de  risc (absenteism, abandon  şcolar,  eşec  şcolar,  
infracţionalitate) - Programe  de  intervenţie     

GRUPURI  ŢINTĂ: elevii,  părinţi 
RESPONSABIL: consilierul şcolar 
oConsiliere  individuală pentru părinţi:  Combaterea  comportamentului  agresiv. Programe  de  

intervenţie     
FORME  DE  REALIZARE:  programe  de formare / informare,  consiliere  de  grup  
GRUPURI  ŢINTĂ: elevii Şcolii Gimnaziale “ Alexandru Odobescu”, Urziceni, 
RESPONSABILI: profesorii diriginţi,  consilierul şcolar 
Activitatea 5 
• Seminare  cu  părinţii; 
• Teme propuse pentru dezbatere:  „Violenţa naşte violenţă", „Rezistenţa la presiunea grupului”, 

„Gestionarea emoţiilor”, „Calculatorul,  prieten  sau  inamic?", „Educaţie  pentru toţi şi pentru 
fiecare", „Agresivitatea - efect  al  plecării  părinţilor în străinătate", „Acceptarea diversităţii" etc.; 

• Training-uri  cu  părinţii  elevilor : Tema - prevenirea comportamentului violent. 
GRUP  ŢINTĂ: părinţii 
RESPONSABILI: diriginţii, profesorii 
oConsiliere  individuală - Programe  de  intervenţie   în  combaterea  comportamentelor  

agresive  şi  de  consiliere  a  elevilor  aflaţi  în  situaţii  de  risc (absenteism, abandon  şcolar,  eşec  
şcolar,  infracţionalitate). 

GRUP  ŢINTĂ: părinţi 
RESPONSABIL: consilierul şcolar 
Activitatea 6 
oAudit/Monitorizare-evaluare: Elaborare de instrumente de monitorizare; Evaluarea impactului 

activităţilor realizate; Înregistrarea şi interpretarea rezultatelor  obţinute; Interviuri  cu cadre 
didactice, elevi, părinţi; Chestionare 

Rezultatele aşteptate ale proiectului 
   Rezultate calitative: 
•    creşterea calităţii actului educaţional; 
•    dezvoltarea de competenţe ale cadrelor didactice în contextul reformei calităţii în educaţie; 
•    30% dintre cadrele didactice din şcoală participante; 
•    50% dintre elevii şcolii implicaţi. 
   Rezultate cantitative: 
•    20 de cadre didactice abilitate; 
•    200 de elevi din 8 clase care adopta un comportament nonviolent; 
•    50 de părinţi abilităţi cu tehnici de comunicare asertivă. 
FORME  DE  REALIZARE: 
Întâlniri de lucru: 
-Informări cu privire la cazurile  formele de violenţă şi consecinţele abaterilor disciplinare 
-Realizarea  unei  baze  de  date   care  să  cuprindă cazurile  de  abateri  grave  de  la  disciplină 

şcolară, precum  şi  clasele  în  care  flagelul  violenţei  este  mai evident. 
RESPONSABILI: cadrele didactice implicate 
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Abandonul şcolar între realitate şi statistici 

 
 

Profesor Mate Mihaela 
Colegiul Economic “Ion Ghica” Bacău 

 
 
Ţinta stabilită pentru 2020 la nivel European, în ceea ce priveşte rata abandonului școlar din UE 

este de 10%. România ocupă ultimele locuri la majoritatea indicatorilor urmăriți în Monitorul 
educației și formării, deoarece rata abandonului şcolar este de 18% (neschimbat comparativ cu 
2014). 

Sunt mai bine de 6 ani în care România pare să nu fi făcut nimic. Sunt profesor la un colegiu 
tehnic, trăiesc în acest sistem şi am văzut încercări timide de îmbunătăţire a situaţiei. S-au derulat 
proiecte mai mici sau mai mari, inclusiv prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013. S-ar fi putut începe să se recupereze din decalajele dintre mediul 
rural şi urban, să se asigure educaţie echitabilă de calitate pentru copii ce provin din medii 
defavorizate, să se creeze condiţii pentru ca cei mai buni să exceleze. Cred că obiectivele au fost 
prea tehnice şi de aceea mă întreb dacă am pierdut aceşti ani, dacă am pierdut lucruri pe care le-am 
fi putut face, dacă ar fi existat cu adevărat voinţă. 

Pentru a înțelege mai bine, cum poate fi controlat fenomenul abandonului școlar, mai întâi 
trebuie să cunoaștem cauzele acestuia. Am stat de vorbă cu elevi de clasa a IX-a din Colegiul 
Economic “Ion Ghica” Bacău. I-am întrebat ce rol are şcoala în viaţa lor. Am primit răspunsuri 
tehnice de genul: şcoala este un laborator de formare, unde ne pregătim organizat, după programe 
stabilite, cu cadre specializate. Am înţeles repede că au oferit un răspuns “gândit”. Am plusat şi am 
întrebat de ce unii colegi abandonează şcoala.  

Răspunsurile au fost: din motive economice, religioase şi chiar pedagogice. I-am rugat să 
detalieze, dorind să aflu ce se află în spatele unor cuvinte. Sărăcia familiei limitează posibilitățile 
părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. Mai precis naveta din localitatea de 
domiciliu la cea de studiu, este prea scumpă pentru unii colegi. Aceaştia de multe ori îşi ajută 
părinţii la diverse munci iar lipsa interesului pentru şcoală se explică şi prin presiunile de ordin 
economic. Am realizat atunci că abandonul şcolar este strâns legat şi de nivelul de educaţie al 
părinţilor. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea unor fonduri disponibile care să asigure 
transportul elevilor la şcoală.  

Elevii au recunoscut că sunt multe familii, nu neapărat modeste, care deşi se preocupă de copii, 
aceştia au forme de manifestare grave din punct de vedere social şi comportamental: fug de la 
şcoală, absentează nemotivat, participă la acte de vandalism, au conduite violente, fumează la vârste 
nepotrivite, etc. Elevii au recunoscut că aceste manifestări ţin şi de teribilism, dar pot conta într-o 
ecuaţie, adică pot influenţa viitorul unora dintre ei. Mai mult, migrarea forţei de muncă îi afectează 
tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe 
apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. Este important că elevii de 14-15 
ani sunt conştienţi de aceste lucruri şi discută deschis despre probleme lor. Am fost surprinsă să aflu 
de la elevi şi alte cauze ale abandonului: anturajul de proastă calitate şi dorința de a scăpa de sub 
tutela familială. Acesta a fost un subiect sensibil pe care nu au vrut să-l dezvolte şi au recunoscut că 
orice discuţie cu un adult, fie el părinte sau profesor nu aduce rezultate notabile, dar poate măcar 
sădi speranţa că orice schimbare trebuie dorită şi nu impusă. 

Elevii au recunoscut că educaţia pentru toţi este o nevoie a oricărei societăţi. Depinde de fiecare 
dintre ei, de implicarea lor dar şi de familie. 

Şi pentru că, unii elevi au “ceva” ce te face să mergi înainte, am acceptat provocarea de a le 
răspunde şi eu la o întrebare: “Ce ştiu despre Bill Gates?” Am înţeles atunci, că elevii mei ştiu mai 
multe decât au avut ocazia să-mi arate în timpul orelor de matematică. Le-am spus că are o avere 
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estimată la aproximativ 61 miliarde de dolari. A intrat la Harvard, în toamna anului 1973 și a 
renunțat la facultate după doar ani pentru a fonda Microsoft împreună cu prietenul său din copilărie, 
Paul Allen. Am sublinat, încă o dată “a intrat la Harvard”. Astăzi, Harvard își face un titlu de 
mândrie din asta și îl numește “cel mai de succes abandon din istorie universității”. Abandonul său 
nu se încadrează în ceea ce eu am dorit să discut cu voi, dragi elevi. El avea un nivel de instruire 
care i-a permis să creeze ceva cu totul extraordinar. El însuşi recunoaşte, atunci când este invitat la 
ceremonii de absolvire că “…Hats off to all of you!“, adică aţi făcut ceea ce eu nu am fost în stare! 
Bravo! Dar nu a sfătuit pe nimeni să facă ceea ce a făcut el … recunoscând că a reuși în acest fel 
este totuși un imens noroc dăruit de soartă. 

 

 
 
Şi provocarea elevilor a continuat cu următoarea întrebare: “Ce simţiţi dumneavoastră, ca dascăl 

dacă un elev hotărăşte să abadoneze studiile liceale, invocând că sitemul de învățământ românesc 
seamănă din ce în ce mai mult cu un sistem de instrucție, cu unul de uniformizare, nu cu unul de 
educare?”. Am recunoscut că întrebarea e grea, pare destul de bine gândită şi cam matură pentru ei. 
Le-am spus că poţi schimba lucruri şi din interior. Important e să te implici şi să nu renunţi la luptă. 
Educaţia ta te poate schimba pe tine şi îi poate influenţa pe cei din jurul tău. Am recunoscut că 
actualul sistem de învăţământ nu încurajează creativitatea, nu este centrat pe nevoile elevului, 
planurile de școlarizare sunt în parte subordonate unor contracte semnate de anumite firme (mă 
refer aici la liceele tehnologice și la școlile profesionale), profesorii aleargă să parcurgă materia, 
programele şcolare sunt încărcate, etc. Copii s-au deschis şi au început să vorbească şi despre 
presiunea părinților, despre programele de after-school dar şi de meditaţii şi au spus câteva cuvinte 
mari “avem momente în care nu ne adaptăm la cest sistem creat de adulţi pentru noi”. 

Viitorul este al vostru, dragi elevi! Poate astăzi vă întrebaţi “Încotro, școală? Încotro, lume? 
Încotro, profesori? Încotro, părinți? “. Sunt sigură că veţi găsi răspunsul.  

Cert este, totuși, că împreună cu toţii: şcoală, comunitate locală, familie, ajutaţi de proiecte 
guvernamentale și nonguvernamentale de luptă împotriva abandonului și a violenței, putem avea 
rezultatele infinit mai bune.  
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. inv. primar Mateescu Constantin 
Școala Gimnazială ,,Carol al II-lea''- Dioști, Dolj 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor școlare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze:  

-  şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației 

-  cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului.  

-  climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

-   factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

- factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor  au şi ei un 
rol important în apariția fenomenului de abandon şcolar. 

- anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite,  reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
- psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  
- socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
- psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
- juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
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educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.      

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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ABANDONUL  ŞCOLAR                                                              
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 

Prof. înv primar și preșcolar Mateescu Marinela 
Școala Gimnazială,,Carol al II-lea’’- Dioști, Dolj 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 

şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.     

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora. 

Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ fiecare după posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi , capacităţile lor sunt diferite, la fel şi 
gradul lor de adaptare şi percepere dar în mediu şcolar fiecare are un statut, un rol , o valoare fapt ce 
îl determină  să continue şi să îndrăgească  acest mediu. Trebuie plecat de la premisa că fiecare 
copil are o valoare, este unic şi că fiecare copil poate învăţa dar pentru asta cadrul didactic trebuie 
să cunoască aptitudinile şi nevoile fiecarui copil integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să 
îl cunoască, să îi cunoască trăirile. 

Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 

 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoală. 
   Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de proveniență. 
  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 

elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  
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grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 
În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 

trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă . 
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Prof. Matei Camelia Ionela 
Școala Gimnazială ”Smaranda, Dumitru Roman” Vizurești 

Jud. Dâmbovița 
 
 

Abandonul şcolar reprezintă încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt, de 
obicei, cei care absenteză foarte mult şi care au dificultăţi de comportament (fiind, de multe ori, 
sancţionaţi în cadrul şcolii).  

Abandonul şcolar a devenit o problemă majoră a societății contemporane, doarece şcoala nu mai 
este percepută ca valoare în sine, ajungând astfel să fie abandonată, pentru că, se consideră, că nu 
mai oferă niciun viitor. Cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională pentru 
integrarea economică în societate, nici educația morală şi civică necesară exercitării rolului de 
părinte şi celui de cetățean al unei comunități. În plus, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri, care, pe termen mediu şi lung, devin o sursă de dificultăți 
sociale. 

Cea mai bună modalitate de intervenție, în cazul abandonului școlar, o presupune realizarea 
unui program ce implică lucrul în echipă al cadrelor didactice și utilizarea unei planificări strategice 
de identificare a factorilor ce ar putea favoriza apariția unor astfel de cazuri la nivelul unității de 
învățământ pentru prevenirea și /sau combaterea acestora. 

În vederea reducerii numărului de cazuri de abandon școlar este necesară identificarea și 
studierea cauzelor producerii acestuia: 

 izolarea, sărăcia şi lipsa locurilor de muncă pentru absolvenții şcolilor din zonele 
defavorizate. Nemotivați, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, 
pentru a ajuta în gospodărie sau chiar muncind ca zilieri. Posibilitățile limitate ale părinților duc, 
uneori, la exploatarea copiilor prin muncă, presiunile economice provocând lipsa interesului pentru 
școală. Toate acestea ar putea fi rezolvate prin orientarea de fonduri către astfel de școli, asigurarea 
hranei și transportului elevilor.  

 mediul din care provin elevii este foarte important pentru succesul sau eșecul acestora. 
Atitudinea familiei în raport cu școala este crucială, din păcate există părinți care își încurajează 
copii să încalce regulile / normle și implicit valorile școlare prin atitudinea lor față de școală. Pentru 
prevenirea acetui fenomen este importantă cunoașterea acestor atitudini ce încurajează tacit devieri 
de comportament precum fuga de la cursuri, fumatul, conduitele violente, etc, deoarce pentru părinți 
educația în cadrul școlii nu mai reprezină o prioritate neasigurând un loc de muncă.  

 climatul familial influențează cel mai mult deoarce, dezorganizarea vieții de familie prin 
divorț, conflictele, permisivitatea, lipsa sau excesul de autoritate a părinților destabilizează busola 
internă a valorilor copilului și-l determină să abandoneze școala, 

 absența normelor sau valorilor din cadrul societății dezorientează, de multe ori, elevii 
îndepărtându-i de mediul educațional, ajungându-se, într-un final, la abandon școlar, 

 un alt rol în apariția fenomenului de abandon școlar îl are și incapacitatea unor elevi de 
supunere la regulile și normele școlare, chiulul, absenteismul, repetenția și, uneori, chiar greșelile 
unor cadre didactice care nu știu sau nu pot să identifice la timp posibilele cazuri, 
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 anturajul negativ al elevilor îi debusoleză determinându-i să facă unele lucruri pe care în 
mod normal nu le-ar fi făcut precum: fumatul, consumul de băuturi alcoolice au droguri, să 
chiulească sau chiar să comită mici infracțiuni 

În cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ca principale obiective se impun: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar, 
 implicarea familiei în viața şcolară şi socială a elevului; 
 implicarea comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a situațiilor ce 

prezintă risc de abandon şcolar. 
Pentu ca aceste obiective să fie îndeplinite programul de prevenire a abandonului școlar trebuie 

să fie unul foarte bine organizat și să se desfășoare pe o perioadă mare de timp. 
Ca măsuri de prevenire a abandonului școlar putem menționa: 
 cresterea atractivității școlii prin: activități extrașcolare desfășurate în școală (acțiuni de 

renovare/ înfrumusețare/ curățire a școlii; concursuri sportive; concursuri de creație artistică sau de 
jocuri pe computer; etc.) desfășurate periodic și motivarea elevilor prin acordarea de premii 
simbolice, planificarea acestora putându-se realiza cu implicarea elevilor și a autorităților locale. 

 utilizarea experienției celor ce au renunțat la scoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educație prin "mini-conferințe" în care foști elevi ai școlii pot fi atrași să își prezinte istoriile de 
viață în care dialoghează cu actualii elevi despre problemele întâmpinate cauzate de renunțarea la 
școală. 

 stimularea autorităților locale și a ONG-urilor în implcarea elevilor din clasele terminale ca 
voluntari în activități de suport a bătrânilor și familiilor nevoiașe. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie, deoarece copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt 
diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar la școală fiecare poate avea un loc, un 
statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar 

Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să 
devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde 
foarte mult de familie. 
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PROF. MATEI ILEANA DANIELA,  
SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL BABICIU 

 
 

Ritmul accelerat al schimbărilor economice şi sociale, avansul tehnologic şi procesul continuu 
de cooperare şi integrare europeană are repercusiuni considerabile asupra sistemului de formare şi 
asupra educaţiei din ţările europene, care trebuie să facă faţa noilor întrebări: putem avea un 
învăţământ calitativ? 

Fenomenul schimbării nu este caracteristic doar ţării noastre, ci este valabil pentru întreaga 
Europă, unde se constată incapacitatea sistemului educaţional pentru a crea programe şcolare în 
acord cu economia şi societatea. 

O educaţie modernă ar trebui să se organizeze pornind de la o serie de obiective ce răspund la 
chemarea societăţii sau se concretizează în cazul nostru în aspecte precum: dreptul la educaţie, 
fiecare are dreptul să acceadă urmându-şi talentul său, şi niveluri înalte de calitate a şcolii, axate pe 
un profesionalism al cadrelor didactice şi pe o relaţie bazată pe respect între profesori şi elevi. 

Ideea e că o instituţie şcolară care pune învăţământul în serviciul educaţie se bazează pe 
dezvoltarea tuturor capacităţilor elevilor. Educaţia este mereu un produs care se utilizează pe viitor. 
Important este de a profita de tot ceea ce este bogat în investigaţii şi cunoştinţe, de a fi uman, de a 
învăţa şi cunoaşte pentru a învăţa cât mai eficace. 

„Tratatul de la Amsterdam“, din 1997, atribuie Uniunii Europene: responsabilitatea de a 
promova educaţia la toate nivelurile pentru toţii cetăţenii, paralel cu consacrarea  noţiunii de 
„cetăţean al lumii“ ce este complementar cu cel de cetăţean european şi naţional. Pentru acest lucru, 
educaţia constituie, mai mult ca niciodată, un element crucial în construirea unei Europe unite, 
competitive, solidară şi deschisă lumii. 

Aici, un rol important revine proiectelor europene care au drept scop consolidarea educaţiei în 
spiritul de cetăţenie europeană, sprijinindu-se pe averea culturală a fiecărei ţări, pe o bună 
cunoaştere a limbilor de circulaţie care vor contribui la o cooperare între centrele de învăţământ 
folosindu-se de posibilităţile lor intelectuale şi pedagogice, la o bună mobilitate a elevilor şi 
profesorilor pentru a facilita crearea unui spaţiu european, deschis cooperării educaţionale, 
schimburilor informaţionale şi de experienţă în vederea unor stimulări reciproce. 

Participarea la proiectele europene se încadrează în procesul de schimbare a sistemului 
educaţional caracteristic întregii Europe. Proiectele Erasmus răspund necesităţii imperioase de a 
regândi şi refundamenta procesul educativ complex privit din perspectiva acţiunilor extracurriculare 
desfăşurat de comunitatea şcolară în afara procesului curricular. 

Proiectul vine în întâmpinarea realităţii şcolare care caracterizează societatea interesată în 
adecvarea strategiilor şi conţinuturilor educative la ceea este necesar prezentului şi viitorului, în 
centrul sistemului educativ aflându-se elevul, obiectivul principal este ca elevii să beneficieze 
maximal de tot ceea ce oferă acţiunile de proiect sub aspect formativ şi informativ. 

Participarea elevilor la proiectele Erasmus+ reprezintă o oportunitatea de a dobândi cunoștințe, 
abilități și competențe în domeniul de calificare în țări din UE. 

Participarea şcolii noastre la proiectele europene  contribuie la îmbunătăţirea sistemului 
educaţional, la eficientizarea colaborării dintre elevi, profesori, elevi-profesori, şcoală-comunitate, 
şcoală-alte şcoli participante la proiect, ceea ce a permis evidenţierea întregului potenţialul uman 
existent. 
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În acelaşi timp, ne permite să contribuim la o societatea modernă care are drept obiectiv oferirea 
unor oportunităţi tinerilor de a-şi valorifica cunoştinţele lor, comportamentul, atitudinile şi 
concepţia lor vizavi de semeni. 

Atât noi, profesorii, cât şi elevii noştri ne putem considera prin participarea la acest proiect 
Erasmus+  protagoniştii construcţiei unei lumi sustenabile. 
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Prevenirea abandonului școlar 

 
 

Prof. Matei Marcela,  
Școala Gimnazială ,,Iuliu Grama” Loc. Chiheru de Jos, Jud. Mureș 

 
 
Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 

anumit nivel de învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii 
a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome. Abandonul școlar și părăsirea timpurie a 
sistemului de educație reprezintă fenomene distincte; primul se referă la elevii care renunță să mai 
frecventeze școala (într-un anumit nivel de învățământ), în timp ce al doilea se referă la tinerii dintr-
o anumită grupă de vârstă (18-24 de ani) care au părăsit sistemul de educație înainte de a finaliza 
învățământul obligatoriu și care nu au urmat ulterior un program de formare profesională 
continuă/calificare 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. Prevenirea abandonului școlar este un proces 
anevoios, plin de obstacole, însă copiii pe care îi educăm merită aceste eforturi. Dacă încercăm să 
cunoaștem și să analizăm calitățile și potențialul acestor copii cu risc de abandon școlar, o să vedem 
că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi valorificat, cu condiția să vrem să evidențiem ceea ce 
este pozitiv și să nu vedem doar aspectele negative. 

Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o 
continuă schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de 
reper. Omul își dorește să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate, fără prea mult efort. Tot 
mai des ne confruntăm cu această problemă a abandonului școlar deoarece, din păcate, unii copii 
sunt nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt fiind 
nevoit să plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care cresc 
alături de bunici, frați mai mari sau alte rude. 

În acest context social, școala are un rol fundamental în viața copilului pe care își pun amprenta 
frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții, problemele familiale etc. Copiii trebuie să simtă că 
există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați. De 
asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de potențialul și 
talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține. 

Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite în 
cadrul școlii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl copieze. 
Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare 
calitățile. Acești copii ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii, de exemplu sau pot avea 
anumite abilități tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot fi atenți 
la detalii sau pot fi foarte buni la sport, dans sau muzică. În primul rând, datoria noastră de dascăli 
este aceea de a descoperi preferințele, gusturile și dorințele lor, pentru ca mai apoi, să îi sfătuim și 
să îi ajutăm în dezvoltarea abilităților cu care Dumnezeu i-a înzestrat pentru ca, în timp, aceste 
abilități să se transforme în aptitudini și competențe. 

În munca noastră cu acești elevi sesizăm probabil și cauze cum ar fi: 
climatul familial defavorabil care poate îi împiedică de multe ori să învețe sau să își 

îndeplinească cu succes sarcinile școlare; 
situația financiară dificilă; 
familii dezbinate; 
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familii care aparțin etniei rrome și care, după o anumită vârstă, nu le mai permit copiilor să vină 
la școală pentru că îi căsătoresc foarte devreme. 

repetenția, care pentru unii înseamnă retragerea din viața școlară. 
Astfel, se impune depistarea unor oportunități oferite de educație, care ar avantaja subiecții în 

mare măsură. Rolul educației este acela de a oferi societății oameni cu caractere frumoase și cu 
personalități bine conturate. Drept urmare, cadrul didactic are datoria morală de a cunoaște copiii, 
de a-i ajuta să se cunoască și să se autoevalueze, de a-i sprijini să devină ceea ce își doresc, 
conștienți fiind de ceea ce sunt în stare. Acești copii cu risc de abandon școlar pot fi implicați în 
diverse proiecte școlare, în activități extracurriculare organizate cu diferite ocazii. Le putem trasa 
sarcini pe care știm că ei le pot îndeplini datorită calităților lor și le oferim încrederea de care au 
nevoie. Astfel, încurajați fiind, vor putea să izbândească, uneori chiar să ne impresioneze și la final 
vor beneficia de laudele și recompensele noastre. În acest mod, puțin câte puțin, vor ajunge să aibă 
încredere în ei și să descopere calea spre o viață mai bună. 

O altă categorie cu risc de abandon școlar este aceea a copiilor care provin din familii cu o 
situație financiară precară, care nu le permite deplasarea la școală cu mijloace de transport în comun 
sau procurarea celor necesare cursurilor. În asemenea cazuri, se pot găsi soluții de genul 
campaniilor sociale sau a activităților de voluntariat în care chiar subiecții în cauză pot fi implicați 
și la final ajutați. Bursele sociale și rechizitele oferite la început de an școlar sunt și acestea 
binevenite. 

Amenințările cu care ne-am putea confrunta în aceste cazuri și care ne-ar putea împiedica în a 
duce la bun sfârșit acțiunea noastră de prevenire a abandonului ar fi: 

intrarea într-un anturaj defavorabil dezvoltării frumoase prin intermediul educației. Pătrunderea 
în acest anturaj îi poate expune la consumul de droguri, stupefiante, alcool, tutun. Dar și în acest caz 
putem încerca, sprijiniți de poliție, psiholog, diverse asociații, să prevenim abandonul școlar. 

marginalizare, atitudine de respingere manifestată de colegi; 
încăpățânarea familiilor de a întrerupe procesul de educație al copilului din diverse motive; 
o maladie care împiedică subiectul să își desfășoare activitatea în cadrul școlii. 
Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu numeroase 

obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru a le oferi 
șansa de a clădi un viitor mai bun.  

 
 
Bibliografie: 
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CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE A  ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

Matei Rodica                                                                         
Liceul Teoretic Paul Georgescu Tandarei 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 
resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.  Efectele abandonului şcolar 
demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai, cei care 
abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, 
nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei 
comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia 
comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele 
necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți.  

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala 

 Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din 
punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 
vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi 
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identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a 
tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de 
atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui 
loc de muncă.  

 
Familia are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de 

familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 
Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 
Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  

Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
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loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  

Bibliografie: 

 Băban, A. (2001) Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj – Napoca 

 Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 
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Abandonul şcolar – Cauze şi modalităţi de prevenire 

 

Prof. Mateiaş Ramona – Maria                                                           
Colegiul Tehnic Traian Vuia, Oradea 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. Obiectivul 
Uniunii Europene privind problema abandonului şcolar este clar şi ferm: o rată de abandon şcolar în 
UE sub 10% până în 2020. Cum se va întampla asta? Prin facilitarea accesului la educaţie de la 
vârste fragede, reducerea numarului de elevi cu performanţe slabe şi a absenţelor nemotivate şi 
recuperarea şcolara prin programe de tipul “a doua şansă”. 

Conform statisticilor, 6 milioane de tineri renunţă anual la studii (ceea ce înseamnă aproximativ 
14% din numarul total de elevi). Pentru aceştia, viitorul este sumbru: somaj, sărăcie sau 
marginalizare. Tinerii care renunţă prematur la studii sunt consideraţi a fi cei care deşi au vârstele 
cuprinse între 18 şi 24 de ani, au terminat cel mult învăţământul gimnazial la data la care 
abandonează şcoala. Pentru atingerea obiectivului unei rate medii de sub 10%, statele membre sunt 
invitate să elaboreze politici care să acopere întreg ciclul educaţional, eliminând factorii care 
determină abandonul şcolar, rezolvând din timp problemele care apar şi oferind o a doua şansa 
tinerilor care regretă deciziile luate la un moment dat. 

Astfel, există trei direcţii de acţiune: 

● Prevenirea – îmbunătăţirea accesului egal la educaţie de înaltă calitate de la vârste fragede. 
Trebuie introduse măsuri menite să garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs (suportul 
lingvistic pentru copiii de imigranţi, de exemplu); 

● Intervenţia – îndrumări şi meditaţii pentru elevi, strângerea legăturilor cu părinţii, atunci când 
apar semne cum ar fi absenţele nemotivate şi performanţele foarte slabe; 

● Compensarea – elevilor care renunţă la şcoală ar trebuie să li se ofere ulterior şansa de a 
obţine calificările pe care nu le-au obţinut prima data. Şcolile de tip “A doua şansă” trebuie să ofere 
cursuri pentru grupuri restrânse de elevi, precum şi metode de predare mai personalizate şi mai 
flexibile comparativ cu şcolile obişnuite. 

În România, rata abandonului şcolar a crescut cu o treime în ultimii 9 ani. Dacă înainte de 1989 
rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului şi trecerea la 
democraţie s-a constat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii. Ei au fost încurajaţi şi 
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de atitudinea părinţilor pentru care “cartea nu mai reprezintă o prioritate”, nici garanţia asigurării 
unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie 
că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă doar 
superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Ce se poate face pentru prevenirea abandonului şcolar? 

Printre acţiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon în ţara noastră: 
integrarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi menţinerea acestora în sistemul şcolar, 
creşterea responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflaţi în abandon, 
monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor şi identificarea periodică a 
modificarilor în ceea ce priveşte factorii de abandon şcolar. Un alt lucru ce se poate face este 
creşterea atractivităţii şcolii. Iată câteva din acţiunile propuse de experţii UNICEF: 

● activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curăţire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistică; competiţii de joc pe computer; 
etc.) desfăşurate în şcolile din comunităţi cu risc ridicat de abandon, precum şi în liceele care atrag 
elevi din astfel de comunităţi; 

● organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie de cartierul de provenienţă; 

● toate aceste acţiuni sau ansambluri de acţiuni trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a 
menţine continuu elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare 
constantă a atenţiei elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar; 

● motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice grupurilor de 
elevi care sunt mai performante în astfel de acţiuni; 

● planificarea acţiunilor cu pricina poate fi realizată cu participarea elevilor (dar nu doar a 
acelor care NU prezintă risc de abandon) şi a autorităţilor locale (acestea pot fi prezente în faze 
cheie ale acţiunilor, furnizând motivaţii pozitive atât elevilor cât şi cadrelor didactice); 

● stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii elevi 
de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie; 

● utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar putea fi util ca elevi care au renunţat deja prematur la şcoală să intre în contact cu cei 
aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea lor curentă despre şcoală, cum a 
decurs viata lor post-şcolară.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, consider că este o temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele 
didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze 
importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv 
de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

Bibliografie: 

 Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti; 
 Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
 Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009). 

1190



 

CAUZE ȘI EFECTELE ABANDONULUI ȘCOLAR  
ASUPRA VIITORULUI COPIILOR 

 
 

Ed. Maticiuc Georgiana 
Prof. Înv. Preșc. Mogîldea Mihaela 

Grădinița cu P. P. nr. 11 Structură a G. P. P. nr. 12 
 
 
Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 

personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăța și a fi, iar 
dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi 
de o experiență pozitivă pentru elevi. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
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care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes.  

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIA BRINDEA”COM.PESAC 
PROF. ÎNV. PRIMAR: MATIEȘ MARGARETA ANIȘOARA 

 
 
Absenteismul școlar este un tip de conduită evazionistă stabilă, permanentă a elevului (fuga de 

la școală) ce reflectă o atitudine lipsită de respect, interes, motivație și încredere în educația școlară 
și care va conduce la analfabetismul funcțional și abandonul școlar. 

Efectele absenteismului școlar, pe lângă pierderi din sistemul de cunoștințe, tentații de 
comportamente delincvente, conflicte cu părinții sau grupul de prieteni, se manifestă pe termen lung 
prin inadaptarea socio-profesională generată de insuficienta pregătire, sau nefinalizarea studiilor, cu 
repercusiuni asupra imaginii de sine și implicit a stimei de sine, care într-un final pot fi generatoare 
de boli psihice, implicit de randament social scăzut. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Datele de la Monitorul Social arată că abandonul şcolar este de: 
- 23,6% în regiunea de nord-est  
-22,4% în regiunea de sud-est   
-21,1% în regiunea centrală  
- 18,8% în sud  
-17,6% în sud-vest  
-16,3% în nord-vest 
-11,3% în vest  
-5,5% în Bucureşti 
La nivelul şcolilor situaţiile de abandon sunt determinate de repetenţiile repetate şi 

frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. În cadrul  şcolilor sunt necesare  acţiuni care să prevină abandonul şcolar.  

Cadrele didactice au un rol important în prevenirea și combaterea abandonului şcolar , deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii și pot identifica  problemele .Ei pot atrage atenţia autorităţilor 
pentru a interveni la nevoie. 

Pe lângă faptul că pot atrage atenția autorităților,cadrele didactice se pot implica direct în 
combaterea și prevenirea abandonului școlar prin desfășurarea mai multor acțiuni cum ar fi: 

- implementarea programului „a doua şansă”  
- desfășurarea de activităţi extracuriculare care au loc în şcoală și care vor duce la creşterea 

atractivităţii pentru şcoală 
-  folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevii pentru activităţi de timp liber.etc. 
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Cauze și modalități de prevenire 
 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. MAXIM ALINA MONICA 
GRĂDINIȚA CU P. P. Nr. 1, ZALĂU 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră 
şcoala un viitor.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

-şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți.  

-cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului.  

-climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

-factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

-factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

-anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
-identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
-implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
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-creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 
sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
-psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
-socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
-psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
-juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Abandonul școlar, o situaţie îngrijorătoare a învătământului românesc 

 
 

Profesor Mazilu Marilena Mihaela 
Colegiul Economic “Ion Ghica” Bacău 

 
 
În ultimii 9ani, populaţia şcolară din România a scăzut continuu, cauza principal fiind direct 

legată de sporul natural negativ din ultimele două decenii, dar şi de migraţia internaţională. Datele 
din anul şcolar 2010/2011, în termini relativi, arată că cea mai mare scădere a populaţiei şcolare (cu 
39,0%) s-a înregistrat în învăţământul superior, învăţământul preşcolar înregistrând o scădere cu  
22,6% faţă de 2010, iar elevii din învăţământul preuniversitar sunt cu circa 6% mai puțini.  

 
În ceea ce priveşte rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie, România se află pe 

locurile fruntaşe în Europa. Un indicator statistic care semnalează lipsa participării la educaţie este 
abandonul şcolar. Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de 
finalizarea unui anumit nivel de învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază 
părăsirii timpurii a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome.  

 
La nivelul sistemului Romanesc de invăţământ, elevii sunt declaraţi în abandon şcolar şi scoşi 

din evidenţele şcolare după trei ani de la renunţarea la frecventarea studiilor (conform ROFUIP 
2005), perioadă în care elevul are timp să-şi reia şi continue studiile. Pe de altă parte, indicatorul 
folosit la nivel naţional pentru a avea o imagine asupra acestui fenomen, presentat anual în raportul 
cu privire la Starea sistemului naţional de învăţământ, este determinat pe baza metodei intrare – 
ieşire, conform metodologiei Instutului Naţional de Statistică(INS).  

 
Evoluţiile abandonului şcolar din ultimii ani pun în evidenţă vulnerabilitatea României în ceea 

ce priveşte accesul la educaţie. În ultimii 3 ani, abandonul şcolar a crescut cu aproximativ 1,6 %.O 
tendinţă îngrijorătoare este îndepărtarea elevilor de facultate, abandonul şcolar pentru segmentul 18-
24 ani. 

 
Pe medii de rezidenţă, abandonul şcolar este mai frecvent în mediul rural, în special pentru 

învăţământul gimnazial. În învăţământul primar nu există diferenţe semnificative între urban şi 
rural, în ceea ce priveşte rata abandonului. 

 
Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: problem 

personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăța și a fi, iar 
dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi 
de o experiență pozitivă pentru elevi. 

 
Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 

condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie.  

 
Fiecare an scolar aduce noutăţi, se fac schimbări menite ca şcoala să devină accesibilă şi 

atractivă pentru elevi, dar, din păcate, sunt puţine măsuri care au continuitate. Una dintre cele mai 
importante modificări este decontarea integrală a cheltuielilor pentru naveta elevilor. Decontarea 
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integrală a navetei elevilor a reprezentat o măsură menită să combată fenomenul abandonului 
scolar. 

 
Un program pilot, "Masa caldă", care a fost implementat în anul scolar 2016-2017 în 50 de şcoli 

din România, ar putea reprezenta o altă măsură care  să ducă la scăderea ratei abandonului şcolar.  
 
Indiferent cât de mari vor fi pierderile la bugetul de stat prin implementarea acestor măsuri, 

câştigurile sunt mult mai mari deoarece copiii aceştia vor ajunge la şcoală. Sărăcia şi lipsa de 
educaţie sunt poveri mult mai mari decât ce se poate pierde prin introducerea acestor programe 
educaţionale. 

 
 
Surse: 

 https://www.hotnews.ro/stiri 
 https://is.prefectura.mai.gov.ro/ 
 https://www.schooleducationgateway.eu/ro 
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L'abandon scolaire - problèmes et les conséquences 

 

Prof. limba franceză Bucur Mădălina                                                     
Colegiul Gheorghe Tătărescu, Rovinari, Gorj 

 

«L'abandon scolaire est une forme de l'échec scolaire» - c'est la définition qu'une autorité du 
domaine nous offre. Économiquement, l'abandon scolaire représente un indicateur de l'efficacité du 
système éducatif. Moins l'indice est réduit, plus le système scolaire est efficace.     

Le décrochage scolaire est devenu un problème courant dans la société actuel. Celui-ci est défini 
comme un élève qui est inscrit au cours d’une année et n’est ni diplômé au cours de l’année et 
niinscrits à l’année suivante. Ce qui fournit aujourd’hui le noyau dur du chômage des jeunes. Quels 
sont les problèmes et les conséquences de l’abandon scolaire ? 

Pour identifier ce problème, il importe de regarder les principales causes, les conséquences et 
quelques solutions envisageables pour aboutir au problème.    

L'abandon scolaire est un vrai problème social. Il est primordial de valoriser  l'éducation et de 
soutenir la persévérance des jeunes jusqu'à l'obtention d'un diplôme qualifiant afin de briser le 
cercle vicieux de l'abandon scolaire et de ses conséquences néfastes sur le développement social, 
économique et culturel. Les causes en peuvent être évaluées de la façon suivante: 

a. Causes psychologiques - motivation baisse, pas d'intérêt, manque de confiance en soi-même 
et en l'éducation scolaire, fatigue, angoisse, habiletés sociales réduites, le refus de se conformer aux 
conseils des autres.  

b. Causes sociales - famille, conditions socio-économiques: la pauvreté, l'indiférence parentale, 
la négligeance, des parents trop occupés ou partis à l'étranger. 

c. Causes pédagogiques - la relation enseignant - apprenant, la pression de la part du groupe, la 
faute de communication, des pratiques éducationnelles que les apprenants perçoivent injustes, la 
crainte de ne pas être évalué. Des raisons spécifiques aux pays concernés, liées aux systèmes 
d’enseignement, aux politiques éducatives, à la culture et au niveau économique, expliquent les 
disparités observées au sein de l’Union européenne. Ainsi, dans les pays où la scolarité obligatoire 
est la plus longue, davantage de jeunes terminent le second cycle de l’enseignement secondaire. De 
même, les systèmes éducatifs plus souples et moins sélectifs de certains pays scandinaves 
expliquent les taux de réussite scolaire élevés. Il en est de même de la formation en alternance en 
Autriche et en Allemagne qui permet aux élèves les moins performants d’obtenir une qualification 
professionnelle. Des facteurs économiques expliquent aussi le taux d’abandon scolaire. Les jeunes 
scolarisés en milieu rural, souvent indispensables à l’exploitation familiale, sont susceptibles de 
quitter l’école lorsque la conjoncture économique est mauvaise. 

La prévention est complexe parce que ça signifie des interventions concrètes qui mènent à 
réduire considérablement  le phénomène par des actions destinées à limiter ou éliminer, si possible, 
les causes de l'abandon scolaire. C'est pourquoi il est nécessaire qu'on manifeste de l'intérêt. Ainsi, 
la prévention de l'abandon scolaire serait efficace par: 

- l'existence des programmes gouvernementaux;   

- des programmes à long terme des ONG ; 

- des actions spécifiques des institutions locales, telle l'aide de l'enfant ; 
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- l'encouragement et la promotion des recherches dans le domaine .     

L'abandon scolaire a existé et existe encore dans toute société. Il ne peut pas être éliminé parce 
qu'il est impossible d'en éliminer les causes. Les mesures de prévention peuvent se proposer 
seulement des interventions sur les facteurs responsables en vue de limiter les effets nuisibles. 
Souvent, les mesures ne sont pas bien coordonnées, appliquées. C'est pourquoi on n'atteint pas le 
but.  

Des limites internes incluent : une diminution d'efficacité de l'action préventive, en raison de la 
neutralité dans l'action préventive de toutes les forces sociales concernées; pas tous les acteurs 
sociaux réagissent aux méthodes de prévention, particulièrement à cause de leurs caractéristiques de 
personnalité; la prévention ne peut pas excéder de certains concepts et des comportements que la 
société construit en promouvant de certaines valeurs et des pratiques sociales; des activités 
préventives appellent des techniques différentes, mais pas tout ce qui est pertinent. Certaines 
activités exigent des coûts excessifs ce qui mène à la difficulté de les appliquer.    

L'abandon scolaire provoque inévitablement des répercussions dévastatrices pour l'élève et pour 
la société. Pour l'individu, cet échec se soldera par un revenu évidemment plus faible que les jeunes 
diplômés. Encore faut-il que l'individu ait réussi à obtenir un emploi légal. De plus, les périodes de 
chômage et de difficulté financière s'allongeront davantage. En raison de nombreuses difficultés 
rencontrées, son espérance de vie sera réduite de 7 ans. L'individu fera assurément partie de la 
population carcérale.       

Pour la société, les conséquences seront d'autant plus néfastes. Les entreprises auront plus de 
mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Ainsi, le recrutement sera complexe, voire impossible. 
Sur le plan économique, une pénurie de main-d'œuvre accentuée par un décrochage à grande échelle 
engendrera une réduction de la capacité concurrentielle du pays.  Plusieurs études ont démontré 
que les adolescents qui ont interrompu leurs études ont plus de risques d’éprouver une panoplie de 
problèmes sociaux, économiques et sanitaires. L’intégration socioprofessionnelle des décrocheurs 
est plus difficile : ils sont plus nombreux à recevoir de l’aide sociale et de l’assurance chômage et 
leurs emplois sont moins stables, moins prestigieux et moins bien rémunérés. 

 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

 Bernard, P. Y. et Michaut, C. (1er et 2 septembre 2014). « Filles et garçons face au 
décrochage ». Communication présentée au Symposium sur le thème « École des filles, école des 
femmes en France », Lyon.  

 Janosz, M. (2000). « L’abandon scolaire chez les adolescents : perspective nord-
américaine ». VEI Enjeux, (122). 
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Familia și școala, o echipă de succes! 

 

Prof. Mărginean Delia Maria                                                            
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 

 „Școala pentru a da roade are nevoie de sprijinul conștient și de colaborarea părinților. Educația 
dată în școală se dovedește a fi muncă irosită și ineficientă, dacă familia este ostilă și indiferentă.” 
H.H. Stern 

Ereditatea, mediul și educația sunt cei trei factori care influențează, încă de la naștere creșterea 
și dezvoltarea copilului pe tot parcursul vieții. Familia reprezintă primul mediu educațional, și cel 
mai important cu care intră în contact copilul în primii ani de viață. În familie, copilul se dezvoltă și 
se formează pentru viață, trăiește primele ocazii de stabilire a unor relații sociale, de comunicare 
afectivă și verbală, copiază modelele comportamentale ale părinților. 

După primii șase ani de viață, educația copilului este preluată și de școală. Funcțiile educative 
ale familiei nu încetează, dar este momentul în care se pun bazele relației de colaborare cu școala. 
Așteptările părinților în ceea ce privește școala sunt diverse.  Din păcate, mulți părinți consideră că 
din acel moment școala reprezentată de cadrele didactice devine singura responsabilă pentru 
consolidarea și definitivarea educației copilului. Părinții sunt pregătiți să preia succesul copilului, 
dar nu își asumă un eventual eșec școlar sau chiar un abandon școlar pe care nu sunt pregătiți să și-l 
asume. Uneori, părinții acuză instituțiile școlare reprezentate de cadrele didactice de incompetență 
în educația și instrucția elevului, responsabilizarea și formarea viitorului adult pentru inserția lui 
socială. Profesorul are calitatea de manager educativ și are rolul de a conduce cât mai eficient 
relațiile cu părinții, transformându-i pe aceștia în aliați și colaboratori, în parteneri în educație. 
Grupul (clasa de elevi) reprezintă microuniversul vieții sociale al copilului. Așa cum se integrează 
în colectivul clasei va determina armonia cu care va stabili în viitor relații cu alte persoane. 

Școala nu este singura instituție în care elevul învață, ci doar una mai specializată și mai 
competentăîn domeniul educației decât altele. 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este importantă nu  doar pentru combatarea consecințelor 
negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării copilului, ci și pentru a oferi copiilor 
mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a dezavantajului întregii generații. 

În ultimii ani, interesul tinerilor pentru definitivarea instrucției a scăzut. S-au făcut studii și se 
aplică programe guvernamentale, preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar 
fiind privită ca o prioritate a sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai 
abandonului se multiplică şi diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, 
profesional din ce în ce mai provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 

Fenomenul de părăsire timpurie a școlii predomină în rândul unor grupuri aflate în situație de 
risc, cum ar fi tinerii din comunitățile rurale, tinerii provenind din familii cu venituri modeste, romi 
și alte minorități, precum și elevii care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala. 
Părăsirea timpurie a școlii are implicații sociale și economice importante. 

Strategia de prevenire a abandonului şcolar la nivel național vizează realizarea de acţiuni 
specifice de consiliere şi orientare a elevilor şi părinţilor de către profesorii consilieri şcolari în 
mediul urban şi rural: grupuri de consiliere a elevilor aflaţi în situaţii de risc, campanii de 
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conştientizare asupra rolului educaţiei. În ultimii ani, a fost implementat programul național „Școala 
Altfel”, dedicat activităților extracurriculare. Pe parcursul unei săptămâni din timpul anului școlar 
se desfășoară activități în afara programei școlare la care pot participa și părinții, alături de elevi și 
cadrele didactice (concursuri, cercuri, activităţi sportive, artistice etc.) 

Școala este în măsură să identifice elevii care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală sau medicală riscă să abandoneze școala. Instituția educațională are obligația de a 
găsi soluții oferind tuturor copiilor șanse egale la educație, chiar dacă nu este în măsură să 
influențeze factorii de natură individuală sau familială. 

Abandonul școlar înseamnă un proces pe parcursul căruia , din diverse motive, elevul se 
îndepărtează de școală în final părăsind-o. De la început, școala are obligația de a monitoriza 
parcursul educațional al elevului, astfel încât să prevadă și să prevină tendința de abandon școlar. 
Prin consilerea şcolară se poate interveni pentru sensibilizarea elevilor asupra benefiicilor asigurate 
de dobândirea unui nivel cât mai ridicat de pregatire în domeniul în care vor lucra.   

 

Bibliografie: 

1. Florea N.A., Surlea C.F.„Școala și consilierea părinților”, Ed. Arves 
2. Dumitru I.A., 2008, „Consilierea psihopedagogică”, Ed. Polirom, Iași 
3. Gherghuț A., 2005, „Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și examene 

de obținere a gradelor didactice”, Ed.Polirom, Iași 
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ABANDONUL ȘCOLAR- CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
 

Mărgineanu Mariana 
Liceul Tehnologic Roția Jiu, com. Fărcășești, jud. Gorj 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit constituie 
elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie.  

 Încrederea scăzută în educaţie. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie 
chiar în momentele imediat premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii 
care au renunţat deja prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, 
povestindu-le care este imaginea lor curentă despre şcoală. 

 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 
ales în comunităţile rurale. 

 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 
cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 
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 Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită 
continuarea educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii.  

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii.  

 

 

Bibliografie: 

1. Copiii care nu merg la școală. Institutul de științe ale educației, București, 2012. 

2. Renunțarea timpurie la educație: posibile căi de prevenire., UNICEF și Centrul Educația 
2000+. 2009. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
 
 

Prof. Inv. Primar Enise Menagi 
Scoala  Gimnaziala  Nr. 1 Lumina,  Jud. Constanta 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Abandonul şcolar este ultima fază a insuccesului şcolar, acestui termen nefiindu-i necesară o 
definiţie complexă. Insuccesul şcolar se defineşte prin rămânerea în urmă la învăţătură a unor elevi, 
care nu reuşesc să obţină un randament şcolar la nivelul cerinţelor programelor şi care nu vor reuşi 
să se adapteze la mediul socio-profesional, la nivelul cerinţelor acestuia. 

 
 Cauzele generale ale abandonului şcolar sunt de trei tipuri: 
1. cauze psihoindividuale (anatomo-fiziologice şi psihice) – rar întâlnite în şcoala noastră; 
2. cauze pedagogice (relaţia profesor – elev, relaţiile dintre elevi, ritmul muncii şcolare, 

atitudinea elevilor faţă de învăţătură şi muncă, lipsa de motivaţie a învăţăturii, orientarea şcolară şi 
profesională defectuoasă, atmosfera nefavorabilă din şcoală şi societate faţă de învăţătură şi faţă de 
muncă etc.); 

3. cauze socio-familiale (climatul cultural-educativ, familii dezorganizate, dezinteresul 
părinţilor, conflicte familiale, atitudinea familiei faţă de şcoală, comportamentul prea liberal al 
părinţilor, cerinţe ce depăşesc posibilităţile elevului). 

Referindu-ne   la   cauzele   pedagogice,   în   situaţia   şcolii   noastre,   le   putem elimina pe 
cele care se referă la competenţa cadrelor didactice şi la atmosfera din şcoală, care este favorabilă 
procesului de învăţământ şi dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, în concordanţă cu 
nevoile şi cu posibilităţile fiecăruia. Personal, consider că vina aparţine în exclusivitate contextului 
social în care ne aflăm. Atitudinea negativă a unor elevi faţă de învăţătură şi muncă este urmare a 
lipsei motivaţiei, aceasta fiind cauzată de problemele familiei care nu întrezăresc o rezolvare (lipsa 
unui loc de muncă, implicit a banilor, conflictele generate de aceasta, atitudinea familiei faţă de 
şcoală etc.). 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

Motivaţia învăţării lipseşte şi în cazul elevilor cu părinţi care au absolvit cel puţin liceul, dar nu 
reuşesc să se angajeze. Pentru aceste familii supravieţuirea este posibilă numai prin activităţi ce 
presupun muncă fizică grea, efectuată de către toţi membrii familiei. Alocaţia oferită de stat, 
condiţionată de frecventarea şcolii, nici nu se mai ia in calcul, având în vedere că pot câştiga mai 
mulţi bani dacă trimit copilul la muncă. 

Un alt caz, probabil frecvent la nivelul intregii tari este acela în care veniturile familiei sunt 
substanţiale, dar nu sunt provenite din muncă cinstită (furturi, înşelăciuni etc.). Şi aici găsesc o vină 
sistemului nostru, care nu reuşeşte să impună respectarea valorilor morale. 

Pentru a oferi soluţii în ceea ce priveşte abandonul şcolar, trebuie să-l recunoaştem  din timp şi 
să încercăm să-l combatem.  

În prima fază elevul apare nemulţumit de şcoală, pentru că apar primele goluri în cunoştinţe şi 
complexul de inferioritate faţă de colegi. A doua fază se caracterizează prin apariţia unor lipsuri 
grave în cunoştinţe şi incapacitatea de a rezolva independent sarcinile şcolare. Faza a treia este 
caracterizată de corigenţe, iar profesorii încearcă unele măsuri, uneori fără să cunoască adevăratele 
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cauze. Elevul manifestă rezistenţă sau revoltă, face dezordine în clasă ori devine închis şi neliniştit. 
Ultima fază este aceea în care rămâne repetent, unii fiind greu de recuperat, deoarece fug de la 
şcoală, vagabondează, apoi abandonează şcoala. 

Soluţii nu se pot oferi, dată fiind complexitatea cauzelor ce determină abandonul şcolar, dar se 
pot încerca anumite metode: convorbiri individuale şi colective, întâlniri ale diriginţilor şi ale 
profesorilor cu părinţii (vizita la domiciliu nu mai este de ceva vreme ,,recomandată”…), discuţii 
ale elevilor cu cel vizat, şedinţe cu psihologul sau consilierul şcolar (desigur, dacă reuşim să găsim 
unul sau dacă reuşim să convingem copilul să stea de vorbă cu el!). 

 
  
 
 BIBLIOGRAFIE: 
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Abandonul şcolar si consilierea școlară 

 

Consilier școlar Bianca Meret                                                           
CJRAE Brasov- Liceul Tehnologic Râșnov 

 

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de 
relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 
social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) 
determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut.  

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 
dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare 
şi notare, frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, 
uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, 
absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită 
care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. Din 
păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă 
pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 

 
1. DEFINIRE,  CARACTERIZARE,  FORME,  SEMNIFICAŢII 

 problemă socială; conduită evazionistă, cronică, care reflectă atitudinea structurată a 
lipsei de interes, motivaţie, încredre în educaţia şcolară 

 fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist; 
evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă) 

 formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor probleme) 
 reducere a ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile 

grupului (de elevi) 
 forme:  
 absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la 

câteva discipline)  
 absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează 

abandonul şcolar) 
 căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra-  sau interpersonală) 
 dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi) 
 dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’) 
 atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem 

CAUZE 

1. 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)  

2. care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate 

3. care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 
supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) 
evaluarea subiectivă, frica de evaluare, conflict cu colegii, practici educative percepute de elevi 
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ca fiind nedrepte, frustrante, incompatibilitate între aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta 
educaţională a şcolii;  

 la elevii mici - fuga de la şcoală poate fi o manifestare a ,,fobiei şcolare’’; cauze: 
dependenţă crescută de părinţi, părinţi care valorizează excesiv educaţia şcolară; stiluri parentale 
supraprotectoare, autoritare sau indiferente; strategie defensivă faţă de colegii violenţi, eşecul 
şcolar, situaţii umilitoare 

 la elevii mari - fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (proces de deliberare, luare a 
deciziei); cauzele pot fi: frica de evaluare, de eşec, fobia / anxietatea socială (frecventă în 
perioada adolescenţei, manifestată prin anxietate faţă de situaţia de a fi observat de colegi, 
teama de a vorbi în public, teama de a interacţiona cu persoane de sex opus, teama de critică, 
stimă de sine scăzută); teama de pedeapsă, teama de pierdere a statutului în grup 

 riscurile fugii de la şcoală: depresia, consum de toxice legale şi ilegale, acte delictuale, 
abandon şcolar. 
 

 ASISTENTA SI CONSILIEREA PSIHOLOGICA A COPILULUI  

Scopul fundamental al consilierii psihologice a copilului este functionarea psihosociala optima a 
acestuia. Si acest scop se realizeaza prin parcurgerea unor obiective: promovarea sanatatii si a starii 
de bine, dezvoltare personala si preventie ( a dispozitiei afective negative, a neincrederii in sine, a 
comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, etc ). Cel care va va ajuta la dezvoltarea 
armonioasa a copilului prin aplicarea unor strategii de interventie cognitiva, motivationala, 
emotionala si comportamentala atât la nivel individual cât si de grup este consilierul scolar si 
psihologul.  

 
Consilierea psihologica: 
Se realizeaza la nivel individual ( cu copilul sau cu parintii) si cuprinde o arie larga de 

interventii terapeutice specifice privind aspectele:emotionale (anxietate, depresie);  
 comportamentale (agresivitate, hiperactivitate);  
 de invatare ( esec scolar, abandon scolar);  
 situatii de criza (divort, boala, decesul parintelui)  
 relatia copii-parinti, parinti-copii;  
 de cunoastere a imaginii de sine (atituine fata de sine, atitudine fata de ceilalti);  
 de cunoastere a dominantelor comportamentului;  
 de dezvoltare a unor abilitati de comunicare;  
 de cunoastere a potentialului creativ;  
 de orientare scolara si profesionala (consiliere vocationala).  
 Observarea comportamentala directa sau indirecta la nivel individual sau la nivel de grup 

(observatie la clasa, observatie in timpul jocurilor libere sau a jocurilor cu reguli);  
 Investigatie psihologica pentru a evalua gradul de adaptare la gradinita sau in familie 

(descoperirea cauzelor psihologice ale inadaptarii) si stabilirea unui program de interventie 
terapeutica;  

 Definirea, elaborarea si monitorizarea programelor de reabilitare a deficitelor sau 
problemelor specifice de comportament (manifestate la gradinita sau familie);  

 Elaborarea de planuri educative individualizate in colaborare cu cadrele didactice pe 
baza profilului psiho-aptitudinal si de personalitate obtinut in urma evaluarii psihologice;  

 Consilierea psihologica a personalului didactic in reuniuni pluri-profesionale; analiza 
cazurilor sau a programelor de interventie terapeutica si monitorizarea lor;    
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ABANDONUL ȘCOLAR- UN FENOMEN COMPLEX 

 
 

Profesor – Mesaroșiu Corina Georgiana 
Școala Gimnazială Poplaca 

  
 

Abandonul școlar este o veritabilă problemă a societății. Cauzele abandonului școlar sunt 
multiple și variate. Numeroși factori cresc posibilitatea ca un elev să-și abandoneze studiile. Acești 
numeroși factori asociați abandonului școlar pot fi de natură personală, familială, școlară sau legate 
de mediul de viață. 

Mediul familial joacă un rol major în educarea copiilor. Factorii școlari sunt cauze ale 
abandonului școlar. La școală, dificultatea de a învăța duce la demotivarea elevului. La această 
cauză se poate adăuga și percepția negativă a abilităților și capacităților elevului. 

Factorii sociali figurează printre cauzele cele mai întâlnite. Tinerii suferă într-adevăr de o mare 
dificultate de a întreține relații cu semenii. Mai mult, uneori relațiile sociale se caracterizează prin 
agresivitate și ostilitate. Apoi factorii familiali sunt în egală măsură cauzele acestui ,,microb’’. 

Deoarece fenomenul abandonului școlar este complex, ar fi necesară dezvoltarea  unei viziuni 
comune a problematicii și identificarea unui mod de prevenire. Eforturile pentru a preveni 
abandonul școlar trebuie exercitat pe diferite nivele : 

 copilărie ( de la 5 ani) 
 școală primară 
 școala gimnazială 
 liceu 
 universitate. 
Este primordial să valorizăm educația și să susținem perseverența tinerilor până la obțirea unei 

diplome de calificare fără a fi atrași de cercul vicios al abandonului școlar și de consecințele 
nefaste asupra dezvoltării sociale, economice și culturale. Abandonul școlar provoacă inevitabil 
repercursiuni devastatoare pentru elev și societate. 

Pentru a lupta contra acestei realități tulburătoare, o posibilă soluție ar fi încadrarea în diferite 
servicii civice. Totuși prevenirea rămâne cea mai bună soluție. Pentru ca acest lucru să fie fezabil, 
ar trebui revizuite programele școlare și sistemul de notare al elevilor. Depistarea elevilor supuși 
eșecului școlar și abandonului ar fi mult mai eficace decât suportarea efectelor ulterioare. 

Abandonul școlar afectează toate categoriile sociale dar atinge mai mult elevii din familiile 
sărace și dezorganizate. Tinerii școlarizați în mediul rural, care sunt indispensabili întreținerii 
familiei ( munca la câmp sau în gospodărie), sunt cei mai susceptibili a părăsi școala. 

Tocmai de aceea Comisia europeană a lansat ideea de ,,școală de a doua șansă’’. Aceste școli 
oferă educație și formare tinerilor care nu au competențe și calificări necesare pentru a beneficia de 
formarea de tip clasic. 

Aceste școli au câteva caracteristici generale, cum ar fi cazul școlilor profesionale în ceea ce 
privește parteneriatul cu autoritățile locale, servicii sociale și sectorul privat, precum și alternarea 
între module de formare și practică. 

Chestionarele ar putea reprezenta un indicator al identificării primelor semne ale eșecului 
școlar, dificultăților de învățare și alunecării spre abandon școlar. În urma analizării acestora, pot fi 
identificate repere privind:  

 
*caracteristicile familiale; 
*sentimentul de izolare; 
*proiecte școlare; 
*randament școlar; 

1208



* încredere în sine; 
*absenteism; 
*interes pentru școală; 
*nevoia de a susține învățământul. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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ABANDONUL ŞCOLAR –  

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Profesor învăţământ primar: Metea Nicoleta- Maria 
Şcoala Gimnazială ,,Emil Drăgan,, Ungheni- Mureş 

 

 
 
Pentru realizarea adecvată a temei se impune prezentarea spaţiului în care activez de mai bine 

de 22 de ani, de când sunt învăţătoare ( profesor învăţământ primar).De la absolvirea Liceului 
Pedagogic ,,Mihai Eminescu,, Tg.Mureş în anul 1996 şi până în prezent am activat doar pe aceste 
meleaguri care-mi sunt atât de aproape de sufletul meu. 

 
ORAŞUL UNGHENI- JUDEŢUL MUREŞ 

 

 

Judeţul Mureş cuprinde: 4 municipii, 7 oraşe, 91 de comune şi 487 de sate. Cel mai mare oraş 
este municipiul Târgu Mureş, care este şi reşedinţa de judeţ. Judeţul Mureş, prin aşezarea sa 
geografică în culoarul larg al râului Mureş, beneficiază de avantajele care le oferă zona de 
confluenţa a trei regiuni naturale, cu resurse economice diferite şi complementare: regiunea 
cerealieră a Câmpiei Transilvaniei, Podişul Târnavelor şi zona forestieră a dealurilor subcarpatice 
interne. Totodată, Târgu-Mureş este cunoscut în ţară şi străinătate ca un important centru medical, 
cu reuşite deosebite în planul medicinii cardiovasculare şi urologice. Centru universitar şi cultural 
cu tradiţie, municipiul Târgu Mureş dispune de un sistem de educaţie solid şi flexibil, gata să se 
adapteze la cerinţele pieţei forţei de muncă. 

Localitatea Ungheni este un oraş de mărime mică, ce reprezintă un centru de importanţă locală, 
situându-se în zona de influenţă a municipiului Târgu Mureş. Oraşul Ungheni este aşezat în centrul 
Câmpiei Transilvaniei, pe lunca râului Mureş, la confluenţa cu râul Niraj. Oraşul Ungheni se află la 
o distanţă de 10,63 km de municipiul Târgu Mureş, la 42,21 km de Reghin, un alt municipiu din 
judeţul Mureş şi la 99,58 km de municipiul Cluj Napoca – un important centru economic şi cultural 
din România. 

Oraşul Ungheni se învecinează cu: 

  

- la Nord - comuna Band şi Pănet; 
- la Sud – comuna Suplac şi Mica; 
- la Est – comuna Cristeşti; 
- la Vest – comuna Sânpaul. 
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În prezent, în componenţa oraşului intră următoarele localităţi:Şăuşa, Cerghid, Cerghizel, 
Moreşti, Recea, Vidrasău. 

În oraşul Ungheni, din punct de vedere etnic, populaţia este împărţită în felul următor: rromi – 
714 (10,31%), maghiari – 585 (8,45%), români – 5.624 (81,24%), iar din punct de vedere 
confesional populaţia este împărţită astfel: ortodocşi – 5.776 (83,43%), greco-catoli – 76 (1,10%), 
romano-catolici – 224 (3,24%), reformaţi – 562 (8,12%), adventişti – 125 (1,80%), penticostali – 83 
(1,20%), martori lu Iehova – 13 (0,19%), unitarieni – 12 (0,17%), altă religie – 52 (0,75%). 
Din punct de vedere etnic, populaţia oraşului Ungheni este asemănătoare cu media la nivel naţional, 
cu majoritatea populaţiei de etnie română, dar cu un procent mai mare decât cel la nivel naţional de 
populaţie rromă. 

Şcoala Gimnazială ”Emil Drăgan” Ungheni 

 

Şcoala Gimnazială”Emil Drăgan”Ungheni, veche de peste 80 de ani, este un punct de referinţă 
pentru invăţământul din zonă. Şcoala cu personalitate juridică, centru bugetar, ordonator tertiar de 
credite, cuprinde, pe lângă unitatea de bază din Ungheni, alte 5 unitati scolare si 6 gradinite în 
localităţile apartinătoare:Vidrasău, Cerghid, Cerghizel, Moreşti si Şăuşa. 

Din 15 septembrie 1997, şcoala din Ungheni a primit numele „Emil  Drăgan”, în semn de 
recunoştinţă adusă aceluia care, timp de peste 30 de ani,  a fost cea mai reprezentativă personalitate 
a învăţământului, culturii locale de la începutul sec. XX. 

EMIL DRAGĂN s-a născut la 5 mai 1886 în localitatea Tătărlaua din judetul Alba. In anul 1906 
ajunge învăţător în localitatea Ungheni, unde, până în 1934, se preocupă de pregătirea tinerelor 
vlăstare din localitate si imprejurimi. De remarcat este şi activitatea lui culturală şi politică pentru 
apărarea drepturilor românilor din zonă. 

Majorarea numărului de absenţe la nivelul Şcolii Gimnaziale ,,Emil Drăgan,, Ungheni- Mureş 
reprezintă o problemă serioasă.Din păcate, asistăm la o creştere a populaţiei afectată de sărăcie, 
lucru care va conduce la agravarea fenomenului de absenteism şcolar.Elevii tind tot mai mult să 
lipsească de la şcoală.Ei sunt încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care ,,cartea nu mai 
reprezintă o prioritate,, , nici garanţia asigurării unui loc de muncă.Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă doar superficial de situaţia şcolară a lor. 

 
Dintre multitudinea de factori ce îi determină pe copii să înregistreze un număr mare de absenţe 

amintim: 
 cauze din mediul familial – dificultăţile materiale, modelul educaţional oferit de părinţi sau 

de fraţii mai mari care sunt poate mai influenţi, dezorganizarea familiei, implicarea în activităţi 
aflate la limita legii, încrederea scăzută în educaţie, migraţia părinţilor, grija pentru fraţii mai mici... 
 factori care apar în comunităţi – mariajul timpuriu şi aşa zisul ,,furt de fete,, care apar în 

comunităţile de etnici rromi, apariţia unui copil... 
 factori ce apar în mediul şcolar – neimplicarea unor cadre didactice, repetenţia frecventă, 

integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi, severitatea unor profesori, frica de note proaste, 
dezinteresul faţă de anumite discipline, ore plictisitoare... 
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Ce măsuri de reducere / îndepartare a creşterii numărului de absenţe au fost întreprinse la 

nivelul Şcolii Gimnaziale ,,Emil Drăgan,, Ungheni - Mureş ? 
 
 integrarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi menţinerea acestora în sistemul şcolar- 

la nivelul fiecarei clase învăţătorii, respectiv diriginţii au întocmit, predat, înregistrat la secretariatul 
şcolii note informative referitoare la elevii care absentează nemotivat...s-au creat echipe în 
colaborare cu Poliţia locală, s-au efectuat vizite la domiciliul elevilor, s-au identificat cauzele 
absenteismului şcolar nemotivat şi s-au luat măsurile cuvenite- în comunitatea locală Vidrasău, 
aparţinătoare localităţii Ungheni, în colaborare cu Parohia ortodoxă s-au oferit pachete cu alimente 
elevilor nevoiaşi pentru a nu renunţa la şcoală, obiecte de îmbrăcăminte, rechizite, spaţiu special 
amenajat pentru pregătirea lecţiilor pentru a doua zi de şcoală ; în colaborare cu agenţia FAER 
Reghin se derulează de ani buni în şcoala noastră programul ,,Şcoală după şcoală,, în care copiii cu 
risc crescut de abandon şcolar beneficiază de o masă caldă, de sprijin de specialitate pentru 
pregătirea lecţiilor... 

 
 creşterea responsabilizării cadrelor didactice – prin şedinţe speciale ale Consiliului 

profesoral, cursuri speciale de formare continuă, activităţi comune şcoală- familie- comunitatea 
locală( Magia sărbătorilor de iarnă, Festivalul primăverii, Bucuriile verii...) 

 
 creşterea atractivităţii şcolii prin : 1) activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală – acţiuni de 

înfrumuseţare / curăţire a şcolii, concursuri sportive, concursuri de creaţie artistică, competiţii de joc 
pe computer... ; 2) organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie de localitatea 
de provenienţă- Ungheni, Vidrasău, Recea, Moreşti, Şăuşa, Cerghid, Cerghizel....S-a urmărit ca 
toate aceste acţiuni să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu elementul de atractivitate 
al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei elevilor în activităţi legate de 
spaţiul şcolar ; motivarea pozitivă a participării elevilor a fost dată prin acordarea de premii 
simbolice, planificarea acţiunilor a fost realizată cu participarea elevilor(dar nu doar a acelora care 
nu prezintă risc de absenteism şcolar nemotivat) ; resursele şcolii s-au utilizat pentru atragerea 
elevilor prin activităţi de timp liber- echipe de handbal, judo, fotbal, dans modern, teatru, pictură... 

 
În viitor, se doreşte la nivelul Şcolii Gimnaziale ,,Emil Drăgan,, : 1)utilizarea experienţei celor 

ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în educaţie.Ar putea fi util ca elevii care 
au renunţat deja prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-
le care este imaginea lor curentă despre şcoală, cum a decurs viaţa lor post- şcolară...2) foşti elevi ai 
şcolii pot fi atraşi să îşi prezinte istoriile de viaţă în ,,mini- conferinţe,, în care dialoghează cu 
actualii elevi... 3) stimularea autorităţii locale să implice ca voluntari tineri elevi de clasa a VIII-a 
proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de suport pentru batrâni şi familii 
aflate la nevoie. 

 
Personal, consider că pentru a oferi un sprijin concret, deşi limitat în raport cu necesităţile, în 

abordarea fenomenului absenteismului şcolar nemotivat este esenţială IMPLICAREA 
PROACTIVĂ A TUTUROR CADRELOR DIDACTICE .Să nu uităm că ,,a fi profesor înseamnă a 
avea o inimă dispusă să asculte şi să poarte durerile celor mici,,. 

 

Bibliografie: 
 
 Pompilia Herman – modul 1 ,,Absenteismul şcolar şi prevenirea fenomenului de părăsire 

timpurie a şcolii,, program de dezvoltare prefesională Casa Corpului Didactic Cluj, ,, Adaptarea 
strategiilor educaţionale – factor esenţial în reducerea absenteismului şi prevenirea fenomenului de 
părăsire timpurie a şcolii,, 
 împarte.ro 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 
Cauze și modalități de prevenire 

Prof. înv. primar METEȘ ADELA LETIȚIA 

 

Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent 
de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut 
remarcaţi pentru absenteism şi alte tulburări  de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în 
repetate rânduri în şcoală. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât și părinții nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională necesară integrării 
socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de 
cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

        Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare trebuie studiate câteva cauze: 
 lipsiți de motivație, elevii din şcolile din zonele defavorizate renunță în primii ani de studiu, 

rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii 
mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile 
părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori 
exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin 
presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a 
comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate 
prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu 
centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, 
dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

 mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile 
în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
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cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară 
pe o perioadă foarte îndelungată. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Abandonul  şcolar 

 

Prof. înv. preșc. Mezinger Ildiko Eva,  
G.P.P. 14 MAI, SATU MARE 

 
 
Abandonul școlar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învățământ insuficient tratată, 

care are nevoie de acțiuni urgente. Este un fenomen serios și larg întâlnit, care ar trebui să fie o 
prioritate pentru toți cei implicați în procesul de educație: părinți, profesori, elevi, factori de decizie. 
Este o problemă  gravă  cu care se confruntă toată societatea contemporană. 

În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare  şi pentru aceasta şcoala trebuie 
să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii noastre.  

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala 

La nivelul şcolii,situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor.  Cadrele didactice  au un rol important în 
prevenirea  abandonului şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot 
identifica şi diagnostica problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor 
competente pentru a interveni la nevoie. 

Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socioprofesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți  renunță în primii ani de 
studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la 
oamenii mai avuți din satele respective.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă . 

Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

Privitor la această temă, consider că este o temă foarte abordată în mediul şcolar . Un alt 
element în combaterea  abandonului şcolar  este participarea tuturor copiilor la programul educativ 
fiecare după posibilităţile sale. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are o valoare, este unic 
şi că fiecare copil poate învăţa dar pentru asta cadrul didactic trebuie să cunoască aptitudinile şi 
nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să îl cunoască și să îi 
cunoască trăirile. 

Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală  ,organizarea de întreceri între echipe de elevi 
constituite în funcţie  de provenientă, motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de 
premii simbolice recompense  grupurilor de elevi . 
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Aşadar, copilul trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează, cum se menţine în sistemul 
educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune, atât din partea părinţilor, cadrelor 
didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul, pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

 
 
 Bibliografie:  
 
Cursuri de formare: Educaţi aşa - Educaţie parentală 
Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi  singuri acasă ca urmare a plecării 

părinţilor la muncă în străinătate Editura ,, Terra Noastră”  Iaşi. 
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PROBLEMATICA ABANDONULUI  ŞCOLAR 

 

Prof. MICLĂUȘ CRISTINA, LICEUL TEORETIC „I. BUTEANU”-                        
G.P.P. NR.1, LOC. ȘOMCUTA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ 

 

În ceea ce privește factorii de risc pentru reușita școlară și cauzele eșecului școlar cu multiplele 
sale forme de manifestare, includ abandon școlar și neșcolarizarea, există diferite modele 
explicative care plasează pe un loc central individul (copilul), școala sau familia considerate 
individual sau în interacțiune. (Ministerul de Știinte ale Educatiei, Ministerul Educației și 
Cercetării, Institulul de cercetare a calității vieții, UNICEF “Participarea la educație a copiilor 
rromi”, 2002 p.21). O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă 
în grădiniţă şi şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi, prin cea a 
cuvântului. Tot ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele 
moralizatoare. O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l 
desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia 
acestuia la nivelul factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu 
potenţial delictogen,etc.,care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială, factorii psihologici, factorii sociali şi alţi 
factori care pot provoca abanonul şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi identificarea 
elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul 
învăţământului guvernamental de zi, implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială 
a elevului cu risc de abandon şcolar şi creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în 
soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc de abandon şcolar. În măsura în care aceste obiective vor 
fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în 
cadrul unui program de prevenţie bine organizat. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să 
încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de 
manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi 
comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele 
violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar 
care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi învăţare. Este menţionată, de asemenea, aprecierea  
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza, lipsei hranei sau îmbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. Şcoala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine.  

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
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şcoală. Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să 
funcţioneze adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte 
obiective profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii 
şcolare, provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice 
serioase, nu este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală.  

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari.  

Comunicarea copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea 
non-verbală. Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 
programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt 
diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare.Evaluarea pe care 
o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 
indiferent de nevoile lui sociale.Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute 
aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită 
faţă de restul copiilor.În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută 
şi nebănuită a existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să 
răzbată prin opacitatea segregaţionismului. 

Educaţia pentru toţi este o prioritate a zilelelor noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în 
parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe 
şi să se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Micu Raluca                                                                     
Școala Gimnazială Nr. 13 Brașov 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală, prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic, prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii, 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, societatea cheltuind cu 
persoana respectivă însemnate de resurse. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Elevii nu mai consideră şcoala 
un viitor sigur. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională- indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi de 
cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăța și a fi, iar 
dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi 
de o experiență pozitivă pentru elevi. 

Se impune o abordare sintetică, în cadrul căreia întreaga comunitate şcolară (conducerea şcolii, 
cadre didactice, elevi, familiile acestora) participă la un efort colectiv şi coerent, în strânsă 
colaborare cu partenerii externi şi întreaga comunitate. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
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Metode de prevenire și combatere a abandonului școlar 
 
 

Profesor Învăţământ Primar Miculescu Adriana 
Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Brăila 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă o realitate din ce în ce mai izbitoare, o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât unii elevi cât si părinţii 
acestora nu mai consideră şcoala un viitor. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare, este necesar să se  identifice  câteva 
cauze: 

a. Climatul familial -  are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. Este, de 
asemenea,  foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

b. Școlile din zonele defavorizate - sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socioprofesional pentru absolvenți. 

c. Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, absenteism, 
chiul,  repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala. 

d. Anturajul de proastă calitate -  debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie şi reprezintă un factor negativ în viața elevului. 

e. Implicarea în activităţi aflate la limita legii. 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți  

În categoria particularităţilor individuale determinate prin succesul şcolar al copilului, literatura 
de specialitate menţionează: 

 starea de sănătate fizică; 
 caracteristici ale dezvoltării psiho-intelectuale; 
 imaginea de sine a copilului; 
 atitudinea faţă de cunoaştere, respectiv faţă de şcoală; 
 nivelul motivaţiei faţă de învăţare. 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 
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abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
     

  Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psihopedagogice şi psihosociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică în general; 
 creşterea flexibilităţii programelor „a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de 

vârstă. Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul „a doua şansă” este 
frecventat de tineri de peste 20 de ani. Aceste programe ar trebui să aibă clase speciale pe grupă de 
vârstă (12-16 ani) pentru care este dificil să se integreze în grupe cu tineri care au peste 20 de ani. 

 creşterea flexibilităţii programelor „a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei. Când 
elevii repetă un an de mai multe ori, deoarece nu au trecut clasa la două sau trei materii (de regulă 
aceleaşi), ar trebui luate în considerare notele de trecere de la celelalte materii. De asemenea, 
competenţele profesionale dobândite de cei care abandonează şcoala ar trebui recunoscute oficial. 

 creşterea atractivităţii şcolii prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive sau a altor activităţi de timp 
liber; 

 utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

 creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor, pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate, din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte, şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Nu părăsi școala! 

 

 

Profesor pentru învățământul preșcolar, Jurcan Mihaela-Veturia                          
Grădinița cu program prelungit „Floare de Iris” Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

 

În societatea actuală școala nu mai reprezintă, din păcate, o instituție de o importanță vitală în 
formarea și evoluția copilului. Școala este considerată de cele mai multe ori o „pierdere de vreme” 
pentru cei care doresc să devină „oamenii de afaceri de mâine”.  

Pornind de la această premisă, o mare parte din copii înscriși în școlile din România frecvenează 
ca niște „pasageri” orele, sau unii chiar preferă să „sară” peste unele dintre ele, pe considerentul că  
„și așa nu îmi folosește la nimic”. Este trist să descoperi această mentalitate încă de la cei mai mici 
școlari care abia își încep  pregăîtirea în școală. Acest lucru se datorează mai multor cauze și 
influențe provenite din exteriorul copilului: lipsa de timp și de preocupare a părinților în ceea ce 
privește susținerea morală a copilului și neimplicarea în pregătirea acestuia pentru școală, copii din 
clasele mai mari care oferă celor mai mici un exemplu nepotrivit de atitudine vizavi de școală și 
câteodată lipsa de pregătire profesională a cadrului didactic de la clasă. Astfel încetul cu încetul 
„fuga” de la orele de azi, devine abandonul școlar de mâine. 

Urmărind aceste influențe, ne putem da seama de urmările pe care le au acestea asupra celor 
mici, care formându-se astfel, vor crește cu aceaste idei greșite, se vor canaliza spre activități  „de 
moment” care nu le vor permite să evolueze pentru a deveni oameni integri, calculați, disciplinați și 
poate chiar intelectualii de mâine. Distrugându-se generații întregi de copii prin lipsa noastră de 
interes , ajungem să creem o societate defectuasă, plină de oameni slab pregătiți și intelectual, dar și 
moral. 

Întrebarea pe care poate și-o mai pun unii dintre noi este: „Unde vom ajunge astfel ?” iar 
răspunsul „intelectualilor ” zilelor noaste vine repede prin afirmația că: „Urmăm metodele 
occidentale pentru a fi la fel de evoluați ca ei”, în schimb în urma statisticilor efectuate în ultimul 
timp se pare că în occident nu s-au format atâția intelectuali precum au fost cei care au terminat 
școlile în România și nici nu se pot lăuda cu atâtea genii care s-au dezvoltat pe plaiurile acestei țări.  

Chiar dacă suntem o țară mică, am avut mulți oameni de renume după care putem să culegem și 
acum laurii și cu care ne mândrim după atâția ani. Cu toate că acești oameni deosebiți nu mai sunt 
printre noi, ei ne fac mândri că suntem români.  

Nume de rezonanță în lume sunt cei precum: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, 
Mircea Eliade, Emil Cioran, George Enescu, Constantin Brâncuși , Henri Coandă, Ion Cantacuzino, 
Emil Racoviță, Traian Vuia, Vald Țepeș, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Constantin 
Brâncoveanu, și ele sunt doar câteva dintre numele de valoare care au trecut peste bariera timpului 
și răsună și acum de peste veacuri. Acest lucru s-a datorat și școlilor din România din acea vreme, 
școli care nu au urmat exemplul occidental, deoarece nu era nevoie să schimbe un învățământ bine 
structurat și gândit, într-unul defectuos. În „acele vremuri”, precum le numesc adolescenții noștrii, 
educația era un prestigiu, nu oricine avea privilegiul de a urma cursurile unei școli, mare parte din 
cei care locuiau pe la sate nu aveau această posibilitate. Din păcate acum, chiar dacă toată lumea are 
dreptul la educație, nu toți doresc acest lucru, refuzând propria școlarizare prin abandonarea 
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conștientă a acesteia. 

Acum suntem o societate mai evoluată din punct de vedere tehnologic, însă suntem o societate 
mai slab pregătită  pe toate planurile: intelectual, moral, spiritual și chiar social. 

În încheiere aș dori să expun câteva citate care conturează mai bine cum era privită școala,  rolul 
educației în școală, importanța școlarizării și efectele pe care le are abandonul școlar sau lipsa șolii 
în viața societății: 

„Şi când învăţam eu la şcoală, mama învăţa cu mine acasă şi citea acum la ceaslov, la psaltire şi 
Alexandria mai bine decât mine, şi se bucura grozav când vedea că mă trag la carte.” 
                                                                                                    Ion Creangă, „Amintiri din copilărie” 
 
„Parcă văz încă maidanul plin de popor înghesuindu-se la o masă pe care o săptâmână a stat zi şi 
noapte o condică enormă deschisă. Era după 11 februarie. De câte ori ieşeam de la şcoală, iscăleam 
toţi da, şi fiecare de mai multe ori... De mici aveam sentimente civice în oraşul meu natal!” 
Ion Luca Caragiale în Grand Hôtel „Victoria Română” (1890) 
 
„Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult 
decât ştie însuşi profesorul.” Mihai Eminescu 
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Renunţarea la educaţie 

 
 

Prof. Psihopedagogie specială: MIHAI  DANIELA 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Comănești, jud. Bacău 

 
 
Nivelurile ridicate ale abandonului școlar constituie o problemă acută în România zilelor 

noastre. Surse recente de informare publicate de Ministerul Educației Naționale, certifică faptul că 
România se situează pe locul al treilea în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a școlii, acestea 
arătând că rata abandonului școlar a crescut la nivel general, astfel că 31.700 din elevii care 
frecventează școala primară și gimnazială au părăsit instituțiile de învățământ. (Raport privind statul 
educațional preuniversitar din România, 2016). 

Abandonul școlar are mai multe cauze, atât interne, cât și externe, fiecare elev având propria 
istorie care, în interacțiunea cu alte aspecte sociale, pedagogice sau psihologice, au consecințe pe 
termen scurt și lung diferite. 

Aceste cauze sunt plasate în general la trei nivele diferite: cel al elevului şi al familiei sale, al 
comunităţii de provenienţă şi al şcolii, astfel că dificultăţile materiale, educaţia oferită de părinţi, 
integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu 
colegii, dezorganizarea familie și, nu în ultimul rând, distanța mare și lipsa transportului de la 
domiciliu până la școală, duc spre renunțarea la educație. 

Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii, accentul fiind pus nu doar pe prevenţie ci şi pe reintegrarea elevilor care au 
renunţat recent la educaţie. Există studii care arată că abandonul școlar se corelează în mod 
semnificativ cu sprijinul familial, astfel că exemplul educațional și cultural provenit de la părinți și 
implicit frați, este extrem de scăzut. 

Harta traseului unui elev depinde foarte mult de pregătirea la domiciliu pentru consolidarea 
cunoștințelor și realizarea progresului (Ivan & Rostaș, 2015). Copiii din medii vulnerabile au parte 
de condiții mai puțin favorabile de pregătire școlară: o familie mare, lipsa constantă a alimentelor, 
obligativitatea implicării în treburile casnice, lipsa persoanelor capabile să-i ajute și să le explice 
cum să ducă sarcinile școlare la bun sfârșit.            

Iată de ce, la nivelul școlii, familiei şi al comunităţii s-au stabilit unele priorități care pot reduce 
rata abandonului școlar: 

 creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare precum:  acţiuni de renovare, 
de curăţenie a şcolii, vizitarea de obiective culturale, competiţii artistice şi sportive. 

 utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Astel, elevii care, în trecut, au abandonat şcoala ar trebui să se întâlnească cu elevi 
care sunt aflați în risc de abandon şi să le povestească despre viaţa lor anterioară și din prezent. 

 ținerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în creșterea bunicilor sau rudelor, părinții fiind 
plecați în străinătate; 

 stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor să se implice în autorul dat elevilor 
proveniţi din familii aflate în nevoie, cu alte cuvinte, comunităţi cu risc ridicat de abandon, în 
programe de consiliere viabile de prevenire a abandonului şcolar timpuriu. 
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Există câteva modalităţi concrete prin care părinţii se pot implica în educaţia copiilor lor: 
- acasă: părintele sa discute cu acesta cărţile şi poveştile citite, să-l ajute în organizarea 

timpului, să-i limiteze privitul la televizor în serile din cursul săptămânii, să discute în fiecare zi 
cu copilul despre ceea ce s-a întâmplat la şcoală, etc.  

- la şcoală: să stabilească întâlniri cu învăţătoarea pentru a discuta despre cum şi când este 
nevoie de ajutor, în funcţie şi de interesele pe care le are. Să se ofere voluntar. Părinţii pot: să 
ajute în sala de curs, să desfăşoare activităţi individuale cu copiii, să ajute copiii cu nevoi 
educaţionale speciale, să însoţească elevii în excursii, să antreneze echipele de sport ale şcolii, 
să vorbească elevilor despre cariera lor sau despre experienţele profesionale personale, etc . 

Școala informează și formează elevii având grijă să supravegheze modul în care obiectivele 
propuse au fost atinse dar ea a ajuns să fie abandonată şi pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Nu se vorbeşte, prea mult, despre încrederea 
populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate prin cantitatea de învăţătură 
înglobată în ele. De aceea, o campanie susținută de combatere a abandonului şcolar ar trebui să 
însemne o ieșire a şcolii din abandonarea în care se găseşte. 
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CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE A ABANDONULUI  ŞCOLAR 

 

Prof. înv. primar Mihai Nicoleta 
Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, 

Urziceni,  Jud.  Ialomița 
 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 
şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora.  

Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală , găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Sunt cadru didactic într-o şcoală  din mediul rural, într-un  sat al unei comune nu foarte 
dezvoltată socio-economic dar existând posibilităţi unui trai decent, lucrând în condiţii de dublu 
simultan am întâmpinat şi aceasta problemă care  pentru început nu i-am dat prea mare atenţie.  

Am observat după un timp foarte scurt ca eleva mea avea foarte multe zile în care absentase şi 
am luat legătura cu familia de unde am aflat că părinţii acesteia se despărţiseră şi ea rămăsese cu 
tatăl şi bunicii. În acea perioadă la noi în şcoala se derula un proiect Centre de Resurse şi Sprijin în 
Educaţie.  

Privitor la această temă  Abandonul şcolar - cauze şi modalităţi de prevenire, consider că este o 
temă foarte abordată în mediul şcolar. Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este 
participarea tuturor copiilor la programul educativ fiecare după posibilităţile sale.  

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, la fel şi gradul lor de adaptare şi percepere dar 
în mediu şcolar fiecare are un statut, un rol, o valoare fapt ce îl determină  să continue şi să 
îndrăgească  acest mediu. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are o valoare, este unic şi că 
fiecare copil poate învăţa dar pentru asta cadrul didactic trebuie să cunoască aptitudinile şi nevoile 
fiecarui copil integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să îl cunoască, să îi cunoască trăirile. 
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Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 

 
 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a 

şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).     
  Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta. 
  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 

elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 

În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre.  

Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea să 
devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 

 
 
Bibliografie:  
 
Botnariuc, P. & Ţibu, S.Portofoliul pentru  educaţie  permanentă,Bucureşti:Ed.Afir,2010 
Cursuri de formare : Educaţi aşa - Educaţie parental 
Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi  singuri acasă ca urmare a plecării 

părinţilor la muncă în străinătate Editura ,, Terra Noastră”  Iaşi. 
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PLAN DE CONSILIERE PENTRU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

 
Mihăilă Simona-Elena - prof. înv. primar 

Liceul Teoretic ,,Ioan Pascu”-Codlea 
 
 

Dificultăţile de învăţare pot constitui cauze ale abandonului şcolar încă din clasele primare. Se 
impune, prin urmare, stabilirea unui plan de consiliere pentru prevenirea abandonului şcolar. Iată un 
caz care a necesitat un plan de consiliere pentru un elev cu dificultăţi de învăţare.  

• Motivaţia 
Deficienţele de învăţare  a citit–scrisului la elevul G.C. la începutul clasei I.  
• Prezentarea cazului, definirea problemei 
Elevul G. C. prezintă un tablou comportamental, care în contextul unei clase cu un efectiv 

relativ mare din cadrul învăţământului de masă, ridică o serie de probleme. Problemele sale de 
învăţare din clasa pregătitoare le-am relaţionat cu dificultăţile inerente ale mediului structurat pe 
cerinţe şi ierarhii ale şcolii, cu acea teamă indusă anterior începerii vieţii de şcolar.  

În clasa I, diferenţele observate pe parcurs s-au manifestat prin: 
 Performanţa la citire, măsurată prin teste standardizate este semnificativ inferioară nivelului 

aşteptat, comparativ cu vârsta cronologică (vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, 
vorbire rară, ezitantă, încetinită; nu recunoaşte toate literele, face confuzii vizuale ale literelor 
simetrice ,,b-d’’, inversiuni de litere, confuzii între consoanele surde şi sonore ,,p-b’’); 

 Abilităţile de scris, măsurate prin teste standardizate, sunt sub nivelul aşteptat, comparativ 
cu vârsta cronologică (apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme, nu face analiza şi sinteza fonematică) ;  

 Tulburarea de învaţare interferează semnificativ cu activităţile zilnice ale elevului care cer 
abilităţile: citit, exprimare în scris. 

 Sentimentele de inferioritate, depresia, anxietatea care provin din dificultăţile de învaţare 
tind să amplifice problemele de învatare. 

• Stabilirea grupului de sprijin: învăţătoarea, logopedul, părinţii elevului. 
• Evaluare iniţială: Pentru cunoaşterea obiectivă a profilului psihologic al băiatului şi mai ales 

pentru adoptarea unor măsuri pedagogice adecvate particularităţilor individuale s-au folosit un set 
de probe psihologice care au permis identificarea unor particularităţi ale dezvoltării: fişa 
psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup, probe 
curiculare, matricele progresive Raven. 

• Durata de desfăşurarea a programului: 16.10.2015 - 16. 02. 2016. 
• Stabilirea obiectivelor 
Obiective pe termen lung 
 Să arate interes susţinut permanent, iniţiativă şi motivare în învăţare şi să ridice performanţa 

citit scrisului la nivelul aşteptat ; 
 Să atingă scopurile de învaţare formulate în planul educaţional personalizat; 
 Performanţa la nivelul capacităţii de citit – scris; 
 Dezvoltarea respectului de sine, astfel încât elevul să fie în stare să facă faţă frustrărilor 

asociate cu dificultăţile de învăţare şi să-şi facă temele de casă în mod constant, fără a renunţa la el; 
 Parinţii să stabilească aşteptări realiste şi să implementeze acasă strategii eficiente prin care 

să ajute copilul să facă faţă temelor de casă şi şcolii să-şi atingă obiectivele şcolare. 
Obiective pe termen scurt 
 Îndrumare spre examinare medicală (văz, auz); 
 Părinţii şi învăţătoarea să implementeze strategii educaţionale care să maximizeze 

capacităţile de învăţare ale elevului şi să compenseze slăbiciunile prezente; 
 Identificarea şi îndepărtarea dificultăţilor emoţionale ale elevului; 
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 Sporirea laudelor şi recompenselor pozitive de către părinţi în ceea ce priveşte rezulatele 
şcolare. 

 Părinţii să menţină o comunicare regulată (săptămânal) cu învăţătoarea; 
 Creşterea frecvenţei afirmaţiilor pozitive legate de şcoală şi a încrederii în abilitatea de a 

avea succes la şcoală. 
• Alegerea modalităţilor specifice: 
Metode: observarea băiatului, analiza cazului, jocul de rol, jocul cu reguli, poveştile terapeutice. 
• Strategia de intervenţie 
Pentru atingerea obiectivelor propuse s-a impus ca necesară şi obligatorie îndrumarea spre un 

cabinet specializat. În intervenţia noastră am avut ca scop diminuarea tulburărilor de învăţare ale 
băiatului prin demersuri care includ metode de autoeducaţie, intervenţii prin joc, precum şi metode 
de întărire operantă.  

Deoarece problema este complexă şi obiectivele propuse, corelate cu manifestările 
comportamentale, multe, am conceput strategia de intervenţie pe trei planuri: şcoală, familie şi 
cabinet de logopedie.  

 La şcoală se derulează un program de intervenţie personalizat. 
 Domeniul de intervenţie: cognitiv, limba română, citire – scriere. 
 Motiv de referinţă: reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea şi dezvoltarea 

capacităţilor instrumentale citit – scris 
 Scopul programului de intervenţie: La sfârşitul programului,elevul va fi capabil să 

identifice, să discrimineze, să opereze cu consoanele b-d-p în activitatea de citit- scris fără a face 
confuzii între ele. 

 Intervenţii terapeutice: 
 Invăţarea diferenţiată centrată pe elev; 
 Introducerea unui program de poveşti terapeutice, cu trimitere la pronunţia sunetelor; 
 Utilizarea terapeutică a jocului reprezintă o formă de corectare a pronunţiei; 
 Formarea comportamentului de recunoaştere pe cale vizuală şi auditivă a locului sunetelor 

b-d- p, în cuvinte; 
 Formarea capacităţii de fixare a sunetelor b-d-p prin citire şi sriere în spaţiul grafic, (izolat şi 

în cuvinte monosilabice, bisilabice) ; 
 Formarea comportamentului de operare cu consoanele b-d-p în activităţile de citit-scris, 

realizând o corelare deplină şi permanentă între ele; 
 Teme adecvate şi gradual abordate; 
 Învăţarea prin cooperare, implicând colegii lui G.C. 
Criterii de evaluare maximale 
- să citească propoziţii scurte formate din cuvinte care conţin literele b,d,p, în diferite poziţii; 

      - să scrie după dictare texte scurte, formate din propoziţii care conţin cuvinte în care se află 
grafemele respective 

- să citească un text scurt la prima vedere. 
Instrumente de evaluare: fişe de lucru individuale, probe curriculare, teste criteriale cu itemi 

pentru fiecare obiectiv în parte. 
b) Consilierea familiei pentru realizarea obiectivelor ce vizează problemele cu determinare pe 

acest domeniu, constituie cea de-a doua parte a intervenţiei. 
 Intervenţii terapeutice:  
 Educarea parinţilor cu privire la semnele şi simptomele dizabilităţii de învăţare; 
 Încurajarea părinţilor să se implice regulat în efectuarea temelor alături de băiat (să citească 

cu el, să folosească planşe pentru îmbunătăţirea pronunţării cuvintelor); 
 Familiarizarea lor cu metode, tehnici  eficiente în vederea sprijinirii copilului; 
 Încurajarea părinţilor să îşi laude copilul frecvent şi să întărească permanent eforturile 

acestuia legate de învăţare. 
c) În cadrul terapiei logopedice se vor realiza corespunzător: exerciţii de dezvoltare a auzului 
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fonematic, repetarea unor serii de silabe, exersarea pronunţării cuvintelor mono , bi şi poli silabice, 
repetarea unor propoziţii scurte într-o intonaţie expresivă, formularea de scurte propoziţii pe baza 
unor imagini concrete, formularea de răspunsuri la întrebări. 

Activitatea logopedică este reluată de către mine în cadrul activităţilor de învăţare la clasă.  
• Concluzii 
În urma evaluării rezultatelor obţinute după derularea programului de intervenţie pe o perioadă 

de trei luni, s-a ajuns la concluzia că datorită exerciţiilor şi activităţilor simple, accesibile, 
desfăşurate în ritm propriu, elevul a depăşit în mare parte dificultăţile sale, dobândind o experienţă 
cognitivă superioară celei anterioare, înlăturând anumite bariere din calea dezvoltării sale. A fost 
nevoie în primul rând de formarea şi dezvoltarea structurii perceptiv-motrice de spaţiu, pentru ca 
apoi elevul să poată opera cu sunetele şiliterele b,d,p. 

• Recomandări 
Se constată că reluarea unor sarcini de învăţare şi a unor comportamente-ţintă sunt de un real 

folos în dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă ale elevului. 
Se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi 

reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 
 

Prof. Mihailescu Silvia 
G.P.P. NR. 3, BUZAU 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

 Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
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realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala.  

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de 
situaţia şcolară a copiilor. 
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FACTORII CARE FAVORIZEAZĂ ADANDONUL  ȘCOLAR 

 

Prof. Învăț. Preșc. MIHALCA  IOANA  FLORICA 

 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată 

care are nevoie de acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o 
prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie: politicieni, factori de decizie, părinţi, 
profesori şi elevi. 

Cauzele abandonului  sunt plasate în general la trei nivele diferite: cel al elevului şi al familiei 
sale, al comunităţii de provenienţă şi al şcolii.    

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 Dificultăţile materiale. 
Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a asigura îmbrăcămintea 

adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie 
pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. 
Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie provin din familii în care părinţii nu au 

mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de 
abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia “măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, 
astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent.  
Familiile unde există fraţi mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să 

reproducă acest model. 
 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. 
Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 
 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. 
Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape 

mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori demotivatori mai ales la trecerea către 
clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului ciclului secundar superior. 

 Intrarea pe piaţa muncii. 
Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de prostituţie sau 

cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit 
constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. O 
soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune din 
ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi 
aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum 
cele de baby-sitting pentru o seară. 

 Încrederea scăzută în educaţie. 
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 

premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 
ales în comunităţile rurale. 

 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 

1233



exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 
 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 

cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

 Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. 
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Schimbarea în şcoli, studiu de caz 

 
 

Prof. Mihalca Raluca Maria, 
Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, Cluj-Napoca 

 
 
Abandonul şcolar ajunge să se manifeste la toate nivelurile inclusiv cel liceal. Elevii înrolaţi în 

ciclul de studiu superior ajung să nu finalizeze cu toţii anii de liceu şi să concretizeze munca prin 
absolvirea bacalaureatului. Cauzele acestor situaţii indezirabile sunt multiple. Literatura de 
specialitate indică cauze de tipul: lipsa suportului familial, un mediu academic nesuportiv, un mediu 
şcolar în care tinerii nu se simt în siguranţă din varii motive, statutul socio-economic scăzut.  

Cultura organizaţională şi atmosfera din cadrul instituţiei au un impact marcant asupra ratei 
abandonului şcolar. Studiile de caz facilitează înţelegerea fenomenelor din prisma caracterului 
aplicativ. În acest sens avem exemplul unui liceu din Chicago care avusese o reputaţie mai mult 
decât rea, Christian Fenger High School, dintr-un cartier cunoscut ca fiind foarte sărac şi 
caracterizat prin acte frecvente de violenţă. 

Scurtcircuitul în ordinea interioară a şcolii s-a produs odată cu uciderea unui elev care se 
indrepta spre casă la finalizarea orelor de curs. Atunci s-au luat măsuri. Ceea ce s-a realizat avea să 
schimbe în totalitate şcoala, percepţia comunităţii şi să dea speranţe şi altor instituţii aflate în situaţii 
similare.  

Iniţial şcoala era orientată pe aplicarea de sancţiuni. Orice mică abatere era pedepsită. Mulţi 
erau cei care primeau suspendare de la cursuri. Dar ceea ce s-a observat a fost că odată întorşi din 
perioadă de suspendare veneau mai potrivnici, rebeli şi rezistenţi la interacţiuni pozitive. Profesorii 
erau specializaţi în a observa abaterile şi prin urmare incapabili să mai aprecieze aspectele pozitive.  

Cei care au adus schimbarea în şcoală au observat că aşteptările profesorilor nu erau 
concordante cu realitatea. Elevii nu erau capabili să răspundă cerinţelor comportamentale pentru că 
n-au fost instruiţi să o facă. Mediile de provenienţă erau sărace în oportunităţile de formare, 
familiile puţin suportive aşa că elevilor le era dificil să etaleze comportamente dezirabile social. 
Deprinderile acestea a fost nevoie să fie fragmentate în comportamente clare, în paşi mici 
secvenţiali. Lucruri simple de genul să urmezi cerinţele unui profesor nu erau percepute aşa de cei 
care nu au învăţat niciodată astfel de deprinderi de ascultare. Astfel că profesorii au învăţat să-şi 
ghideze elevii îndeaproape cu cerinte specifice, clare şi în acelaşi timp au fost implicaţi în programe 
de formare continuă care să vizeze schimbarea lor personală. Să poată face distincţia între reacţii 
potrivite şi reacţii care înteţesc situaţiile negative. Au fost învăţaţi să comute atenţia de la actele 
negative spre cele pozitive şi să-i sprijine empatic pe cei care greşesc. S-au ghidat după principiu 
conform caruia pentru fiecare observaţie corectivă e nevoie să fie un raport de patru aprecieri.  

Cei care au adus schimbarea în şcoală au conştientizat că este important ca în primul rând tinerii 
să înveţe abilităţi sociale care să le permită interacţini satisfăcătoare nu doar pe durata orelor ci şi 
dincolo de acestea, în curtea şcolii sau în afara ei. Schimbarea a fost una dramatică şi s-a reflectat şi 
numeric în rata de promovabilitate dar şi în calitatea vieţii profesorilor şi a elevilor. Percepţia asupra 
şcolii a fost şi ea modificată semnificativ. 

Schimbarea e una accesibilă tuturor şi pentru ca lucrurile să funcţioneze e nevoie ca toţi factorii 
implicaţi să conlucreze.  

 

Bibliografie: 
 

https://schoolleadersnow.weareteachers.com/building-a-positive-school-
culture/#.WUqyoxMrJ0s 

https://www.hws.edu/about/pdfs/dropout_prevention.pdf  
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Nu renunța! Ai dreptul la educație!                                                       
Împreună putem găsi soluții 

 

Profesor Mihăilă Marinela Lăcrămioara                                                   
Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău 

 

Școala este locul în care întâlnim oameni al căror scop este acela de a forma și de a modela 
Oameni. Comenius în „Arta didactică” afirma: „Profesorul și elevul să fie mereu atenți unul la altul. 
Profesorul de câte ori îl vede pe elev greșind, de atâtea ori să-i atragă atenția asupra greșelii și să-l 
ajute să se corecteze”. Așadar, școala și profesorul au un rol deosebit de important în formarea 
spirituală a omului deoarece este locul unde omul se educă în concordanță cu cerințele societății 
dar, și al individului.  

Abandonul școlar reprezintă o problema comună pentru sistemele de învățământ de la nivelul 
UE. Astfel, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii la mai puțin de 10% până în 2020 a devenit 
o prioritate a Comisiei Europene, în domeniul educației. Monitorul anual al educației și formării 
oferă date cu privire la abandonul școlar în fiecare stat membru, România ocupa ultimele locuri la 
majoritatea indicatorilor urmăriți în Monitorul educației și formării din 2018. Studiile desfășurate la 
nivel european arată că fenomenul de părăsire timpurie a școlii implică un număr tot mai mare de 
elevi, situație ce duce la încălcarea unui drept fundamental al copilului: „dreptul la educație”. 

Absenteismul este o problemă socială ce tinde să devină cronică în rândul adolescenților 
români. Bineînțeles nu trebuie să uităm schimbările din societatea postdecembristă, și din familiile 
de azi: problemele economice, problemele relaționale între părinți și copii, timpul redus petrecut cu 
familia, munca în străinătate a părinților, determină mai multe probleme emoționale la adolescenții 
de astăzi față de cei de acum 30 ani. Elevii ce prezintă riscul de a abandona școala invocă motive a 
căror cauză o găsim de cele mai multe ori în familie: nevoile financiare ce îi determină să lucreze 
full - time. 

Abandonul școlar nu are loc dintr-o dată, ci în mai multe etape: performanțe scăzute; 
comportament inadecvat; neimplicarea în activități extrașcolare. Acestea pot determina un număr 
mare de absențe la o disciplină sau la mai multe discipline, situații de corigență. 

Pentru a putea adopta măsuri de prevenire a abandonului este necesară cunoașterea cauzelor 
care pot determina acest fenomen în rândul elevilor. Creșterea frecvenței și a menținerii în sistemul 
de educație a elevilor aflați în situații de risc se poate realiza prin colaborarea dintre profesorii 
clasei, profesorul diriginte și profesorul consilier școlar. În cadrul activităților de consiliere a 
elevilor este necesară și implicarea părinților acestora pentru a-i determina să conștientizeze rolul 
educației în viața propriului copil și a viitorului acestuia. Profesorul diriginte monitorizează elevii 
care absentează frecvent nemotivat de la o disciplina sau de la mai multe discipline, și va încerca să 
identifice motivul absențelor, va lua legătura cu familia sau reprezentanții legali ai elevilor.  

O metodă importantă de prevenire a abandonului școlar este aceea de a observa aceste 
comportamente și de a căuta soluții: Este responsabilitatea profesorilor de a identifica elevii cu risc 
de abandon școlar timpuriu și de a crește motivația elevilor pentru studiu prin dezvoltarea la elevi a 
sentimentului apartenenței la un grup și de a îi implica în activități precum: dezbateri, având ca 
temă dreptul la educație, riscul de abandon școlar, work-shop-uri la care să participe elevi, părinți, 
cadre didactice, reprezentanți ai comunității locale, asistenți sociali. 

Soluții pentru diminuarea abandonului școlar ar fi crearea unui parteneriat real între școală, 
familie, comunitate, în care fiecare trebuie să-și asume roluri clar stabilite. De asemenea, se poate 
realiza consiliere privind cariera prin învățarea unor strategii de găsire a unui loc de muncă, tehnici 
de rezolvare a situațiilor de criză, prezentarea unor oferte educaționale în scopul informării cu 
privire la variantele optime de școlarizare pentru elevi, acordarea de sprijin financiar sub formă de 
rechizite, decontarea abonamentelor pentru transport al elevilor din mediul rural în mediul urban, 
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realizarea de anchete sociale și acordarea de asistență socială după caz. 
 „Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață!” afirma filosoful roman Seneca, așadar să căutăm 

soluții împreună.  
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Abandonul şcolar 

 
 

Prof. înv. primar Mihnea Maria 
Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Baia Mare 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
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Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
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care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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RESPONSABILITĂȚI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

 
 

Mihoc Elisabeta 
Liceul „Regina Maria” Dorohoi 

 
 
Când vine vorba de educația copilului, mai ales după ce a aj uns deja la vârsta școlară, părinții 

și profesorii par să fie într-un constant conflict. Până la urma, cine este responsabil și pentru care 
parte a educației?  

Adevărul este că, de educația copilului școlar, responsabilitatea pică în ambele curți, atât în 
curtea părinților, cât și în cea a profesorilor. 

Cei 7 ani de acasă reprezintă educația oferită de părinți, cea informală. Chiar dacă cel mic nu 
prea mai stă pe acasă de la 3 ani, grădinița ocupându-i destul de mult din zi, orice timp de calitate în 
familie ajută și formează cei 7 ani de acasă, baza educației. 

Dacă părinții se ocupă de baza cunoștințelor copilului, școala are responsabilitatea de a clădi și a 
consolida pe această bază. 

Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot 
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. 
Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al 
familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a 
performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar 
sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. Ceea ce eu caut să le explic părinților încă de la prima 
întâlnire (ședință,lectorat sau oră de consiliere) este că încrederea lor în copii trebuie „câștigată” de 
aceștia în fiecare zi și verificată de părinți la orele de consiliere. 

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază cîteva principii esenţiale: părinţii, 
indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un element cheie în 
educaţia propriilor copii; părinţii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor; toţi copiii pot învăţa; 
elementul principal este copilul şi realizările sale; școala nu este singura responsabilă pentru 
rezultatele şcolare ale copilului; fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind 
astfel copiilor informaţii relevante şi accesibile vârstei; ca parteneri într-o relaţie, este normal ca 
părţile implicate să aibă anumite aşteptări una faţă de cealaltă. 

În cei peste 25 ani de experienţă ca proesor, am observat că există un set comun majorităţii 
părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice. De asemenea, 
cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor. 

Oricare ar fi aşteptările, esenţială este încrederea. Părinţii trebuie să aibă încredere în cadrele 
didactice, dar şi să aibă grijă să nu proiecteze asupra copiilor propriile amintiri neplăcute pe care le-
ar putea avea din perioada şcolii. Ei trebuie să le recunoască cadrelor didactice un profesionalism pe 
care ei nu îl au, pedagogia fiind o adevărată meserie, nu doar o simplă ocupaţie. 

În relaţia şcoală- familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental (întâlnite atât la părinţi, 
dar şi la cadrele didactice) sau de ordin material (se cere un surplus de efort din punct de vedere 
material sau de timp). Aceste dificultăţi pot apărea din părerile diferite privind responsabilitatea 
statului şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale 
copilului, participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală, dar şi randamentul pedagogic 
al cadrelor didactice sau lipsa de timp a părinţilor. 

Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca părinţii să ia legătura cu şcoala 
nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu 
anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, 
festivităţi, concursuri, spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea 
educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu 
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caracter educativ realizate pentru părinţi. 
Pentru a facilita comunicarea între şcoală şi familie,  cadrul didactic poate să comunice cu 

părinţii prin telefon sau e-mail, în cazul în carea aceştia dispun de un calculator conectat la internet, 
să realizeze întâlniri după cursuri ori de câte ori se impune acest lucru, la o oră agreată de părinţi. 

O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă faptul că unele familii se 
simt neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de cadrul didactic. Una 
din cauze este educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. În această situaţie, 
cadrele didactice trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate existent pentru implicarea părinţilor 
în activităţile şcolare, dar şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea unui parteneriat 
reuşit între şcoală şi familie. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, 
succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în 
care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, un rol decisiv în formarea conceptului 
despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu 
privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui 
individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 
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Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Absenteismul poate fi datorat: relațiilor dificile cu dascălul, dificultății de învățare, 
supraîncărcării, metodelor neadecvate de învățare, admiterii premature într-o clasă cu nivel prea 
ridicat, imcompatibilității copilului cu profesorul, lipsei tactului pedagogic, schimbării frecvente a 
colegilor, a profesorilor la clasă, a programelor, a metodelor etc. 

Rolul familiei este mai mult în plan afectiv, iar al școlii e mai important în plan pedagogic. Să 
nu uităm că sunt cazuri în care realitatea e dură: divorțuri, decese, conflicte, alcool, boli grave ale 
copiilor sau ale părinților , pretenții exagerate ale părinților, adesea depășind posibilitățile copiilor. 
Copiii devin tăcuți, închiși, nu comunică, nu știu să spună cum se simt, pentru că nu știu să-și 
exprime sentimentele.                                                                  

Cauzele sociale cele mai întâlnite sunt: situația economico-financiară a familiei; dezmembrarea 
familiei; lipsa ajutorului la învățământ; exploatarea copilului prin muncă; lipsa controlului asupra 
activității copilului. Consecințele eșecului școlar se manifestă la nivelul echilibrului socio-afectiv, 
socio-profesional și marchează defavorabil dezvoltarea personalității copilului. Este necesară: 
adaptarea metodelor de învățare și formare la particularitățile de vârstă și individuale, adaptarea 
intereselor de dezvoltare locale și regionale, curriculum atractiv privind aria de aplicare, 
interdisciplinaritate, programe de studii ,,a doua șansă‘’, activități extracurriculare pentru timpul 
liber al copiilor. 
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RENUNȚAREA TIMPURIE LA ŞCOALĂ, 
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Educația este cea mai importantă activitate umană. Dezvoltarea unei societăți este în relație 

directă cu dezvoltarea sistemului de învățământ, cu interesul pentru calitatea educației. Educația îi 
diferențiază pe oameni, dezvoltându-le calitățile şi personalitatea şi pregătindu-i pentru viață. 
Creşterea nivelului de calificare facilitează ocuparea unui loc de muncă. 

O problemă economică cu care se confruntă populația planetei este şomajul. În anul 2010 erau 
aproximativ 210 milioane de şomeri, atât în țările dezvoltate cât şi în cele sărace, cu 30 milioane 
mai mult decât în anul 2007. În rândul tinerilor rata şomajului este foarte ridicată, mai ridicată în 
mediul urban față de mediul rural. România este pe locul 10 în U.E, cu un procent de  7,9%. 
Persoanele şomere pe termen lung ajung să fie marginalizate de societate, sunt slab motivate şi li se 
depreciază competențele. Trebuie acționat asupra cauzelor pentru care un număr mare de persoane 
nu reuşesc să-şi găsească un loc de muncă şi devin definitiv asistate social, fără ocupație, persoane 
care trebuie să fie permanent susținute de societate.  

Nefrecventarea şcolii sau părăsirea timpurie a acesteia au repercursiuni grave asupra copiilor. 
Abandonul şcolar timpuriu a dus la creşterea analfabetismului absolut sau funcțional. La nivel 
mondial,  numărul persoanelor analfabete, în anul 2006, a reprezentat o cincime din numărul 
populației lumii. Fenomenul nu are o distribuție uniformă la nivelul planetei. 75% dintre analfabeții 
adulți sunt din primele opt state foarte populate: India, China, Bangladesh, Nigeria, Brazilia, 64% 
fiind femei.  

Din întrega lume 260 de milioane de copii nu au frecventat şcoala.  Copiii din multe țări 
subdezvoltate se confruntă cu analfabetismul absolut. Lipsa sistemului educativ sau superficialitatea 
lui influențează şi nivelul de dezvoltare al unei țări. Neavând acces la educație nu pot progresa 
economic şi nu pot trece într-o perioadă relativ scurtă de la o societate preponderent agricolă la o 
societate de tip industrial. Populația se confruntă cu lipsuri, foamete, îmbolnăviri. Liderii mondiali 
au început să fie preocupați acum şi de reducerea analfabetismului în țările sărace. Sunt necesare 
resurse materiale şi umane.  

Organizațiile mondiale, ONU, UNESCO, UNICEF, se preocupă de reducerea analfabetismului 
prin reducerea abandonului şcolar. Se doreşte creşterea numărului de profesori care să lucreze în 
țările care se confruntă cu lipsa acestora şi cu atragerea copiilor spre educație. În multe țări asiatice 
şi africane nu se respectă dreptul copiilor la educație. Părinții nu îi mai pot întreține şi copiii 
abandonează şcoala la vârste fragede, fără a se mai reîntoarce în sistemul de învățământ. Uneori 
şcolile sunt situate prea departe de locuință, nu au manuale şi rechizite, lipsa profesorilor sau 
războiul sunt câteva din cauzele pentru care 67 milioane de copii din țările sărace renunță la 
frecventarea şcolii. De exemplu, din 2015 în Siria multe şcoli au fost dărâmate în urma războiului 
civil. Sute de copii au fost obligați să învețe în şcoli improprii, unele cursuri ținându-se în peşteri, 
remorci sau ferme de păsări abandonate. Jumătate dintre aceştia au abandonat şcoala. Nici în 2017 
situația nu era mai optimistă, şcolile nu au fost refăcute, ordinea nu era restabilită pentru ca viața să 
revină la normal. Dacă este să ne gândim la viitor, acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze destul de 
mult. Este ştiut faptul că în țările dezvoltate sporul natural este aproape de zero sau negativ. 
Populația este îmbătrânită. Forța de muncă este deficitară în multe țări occidentale precum 
Germania, Marea Britanie sau Canada. Multe state permit intrarea imigranților pentru a completa 
forța de muncă autohtonă. Se confruntă însă cu migranți care vin din țări asiatice sau africane, care 
au o slabă pregătire profesională şi care nu ştiu nicio meserie. Abandonul şcolar face ca aceşti 
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oameni să fie nişte neadaptați, nişte oameni care trebuie să fie mereu întreținuți, cărora trebuie să li 
se acorde ajutoare sociale, contribuțiile statului fiind mai mari în această situație decât în cazul 
instruirii lor. Integrarea acestora este anevoioasă. Diferă religia, cultura, pregătirea profesională, 
educația. Acest fenomen negativ se perpetuează şi la copiii acestora.  

În România rata de părăsire timpurie a şcolii a fost de 18,3% în anul 2017, mai mare cu 7% 
decât media Uniunii Europene. Cei mai expuşi părăsirii timpurii a şcolii sunt băieții, copiii romi, 
copiii cu dizabilități, copiii din familii defavorizate din cauza sărăciei, destrămate, monoparentale 
sau cu copii bolnavi. Are loc intrarea timpurie pe piața muncii a copiilor care provin din familii 
sărace şi cu mulți copii. Modelul oferit de familie, de părinți şi frați şi atitudinea familiei față de 
şcoală sunt importante. O familie ai cărei părinți au urmat liceul sau o şcoală profesonală vor 
susține copiii în demersul lor de a termina liceul şi de a se încadra pe piața muncii.  

În şcaoală, dirigintele are un rol foarte important în monitorizarea frecvenței elevilor. Este 
cadrul didactic cel mai apropiat de elevi şi de familiile acestora. Cunoaşte cel mai bine situația 
familială şi materială a acestora. Împreună cu familia poate asigura, prin colaborare, cadrul necesar 
pentru ca elevii să se integreze în mediul şcolar, se se dezvolte, să frecventeze şcoala şi să găsească 
modalități de rezolvare a problemelor, dacă se ivesc. Activitățile extracurriculare şi de dirigenție au 
un rol important în a dezvolta atitudinea pozitivă a elevilor față de şcoală şi față de viitorul parcurs 
educativ. În activitățile educative desfăşurate este bine să fie antrenați toți elevii pentru a dezvolta 
sentimentul de apartenență la un grup cu aceleaşi ocupații şi interese. Dirigintele trebuie să 
organizeze, din primul an în care coordonează colectivul de elevi, activități de cunoaştere a copiilor, 
a intereselor şi aspirațiilor pe care le au în ceea ce priveşte educația. Este cel care susține 
performanțele elevilor şi îi implică în activități sportive, cultural-artistice, de voluntariat. 

Dirigintele, la sfârşitul anului şcolar, completează  Fişa psihopedagogică a elevilor, precizând 
evoluția elevilor, rezultatele obținute la învățătură şi purtare,  disciplinele la care s-au remarcat, 
aspirațiile în ceea ce priveşte viitorul parcurs educativ pe care şi-l doresc elevii, mediul familial. 
Când situația devine mai complexă apelează la psihologul şcolar pentru a-i consilia, a-i sprijini pe 
elevii cu risc de abandon şcolar. De cele mai multe ori şi familiile acestor elevi trebuie să fie 
consiliate de către psihologul şcolar pentru ca decizia de abandon şcolar să nu mai constituie o 
soluție. 

Pentru integrarea tuturor copiilor în sistemul de învățământ trebuie înlăturați factorii care 
determină abandonul şcolar. Pentru sprijinirea elevilor în frecventarea şcolii, pentru cei care provin 
din familii cu venituri modeste, statul român a implementat programe sociale precum: “Cornul şi 
laptele”, rechizite şcolare, burse sociale, burse de merit, de studiu sau de performanță, “Bani de 
liceu”, “Bursa profesională”şi “Euro 200”. Familiile care se confruntă cu probleme materiale îi pot 
susține moral pe liceenii cu vârsta de peste 16 ani să lucreze în vacanțe sau în weekend ca să se 
întrețină, pe perioade scurte de timp, de exemplu ca promoteri sau baby-sitter. Pentru completarea 
studiilor liceale pot frecventa cursurile serale. Elevii care nu au reuşit să ocupe un loc la clasele 
liceale pot urma şcoli profesionale. Începând cu anul şcolar 2019-2020 au fost înființate şcoli 
profesionale cu învățământ dual prin care elevii sunt încurajați să frecventeze şcoala, să învețe o 
meserie, primind şi susținere materială din partea statului şi din partea agentului comercial cu care 
unitatea de învățământ are contract.  

Efectele renunțării la şcoală se răsfrâng asupra integrării sociale. Nu sunt pregătiți să-şi exercite 
foarte bine rolul de părinți responsabili şi nici nu au o calificare profesională care să le permită 
ocuparea unui loc de muncă, fiind şi marginalizați. Societatea urmăreşte prin toate măsurile pe care 
le ia ca toți copiii să finalizeze învățământul obligatoriu, să îşi formeze capacitățile şi calificările 
necesare şi să se poată integra pe piața muncii.  
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Absenteismul este o problemă socială caracterizată prin conduită evazionistă, cronică, care 

reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 
Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist, o formă de 

evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă). 
Absenteismul poate fi o formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei 

unor probleme). 
Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de absenteism: 
 absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la 

câteva discipline)  
 absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează 

abandonul şcolar) 
 căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra-  sau interpersonală) 
 dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi) 
 dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’) 
 atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem 

Semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală sunt funcţia de separare sau de individualizare, 
mai ales la adolescenţi. 

Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de altfel primul pas 
spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în rândul elevilor acest 
fenomen: 

1. Cauze 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)  

2. Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate 

3. Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea 
grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea 
elevului) evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, 
politici proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale  foarte importantă este şi variabila 
vârstă. 

În scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen în şcoala noastră se vor lua următoarele 
măsuri: 

1) Dirigintele şi profesorii clasei vor monitoriza elevii care absentează frecvent de la 
disciplina lor sau de la clasă; 

2) Săptămânal dirigintele clasei va motiva în baza dovezilor absenţele elevilor, din clasele pe 
care le coordonează, conform cu ROI al şcolii; 

3) Adeverinţele medicale vor fi înregistrate la secretariatul şcolii, doar dacă nu au depăşit 5 
zile de la revenirea elevului la şcoală; 
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4) În cazul în care părintele solicită telefonic dirigintelui învoirea elevului, părintele va 
trimite dirigintelui cererea de învoire, care va fi adusă la cunoştinţa directorului şi contrasemnată 
de acesta; 

5) În situaţii speciale, care presupun părăsirea incintei şcolii de către elev acesta va putea 
părăsi liceul cu bilet de voie semnat de diriginte şi avizat de director; 

6) Dirigintele care constată numărul mare de absenţe ale unor elevi în urma consultării 
săptămânale a caietului de monitorizare al absenţelor va lua legătura cu elevul pentru a identifica 
motivul absenţelor şi de asemenea cu familia sau tutorii legali ai elevilor; 

7) Se va afişa lunar situaţia absenţelor pe clase; 
8) Lunar Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie va fi informat asupra situaţiei 

absenţelor şi măsurilor luate de diriginţi şi consiliile profesorilor claselor; 

Diriginţii claselor vor putea lua şi alte măsuri de prevenire precum: 

 

1. Aplicarea chestionarului privind absenteismul (dacă situaţia o impune); 
2. Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au 

contribuit la situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate) ; 
3. Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către 

diriginte a  unor măsuri amelioratorii) ; 
4. Discutarea, în particular, a incidentului / situatiei cu elevul – căutarea împreună a unor 

soluţii pentru evitarea repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală / a 
familiei (în funcţie de cauză) ; 

Creşterea responsabilizării cadrelor didactice 
1) Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat; 
2) Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar; 
3) Semnalarea cazurilor conducerii şcolii şi consilierului psihopedagogic; 
4) Participarea cadrelor didactice din liceu la module de formare continuă (metode de a creşte 

integrarea şi comunicarea dintre elevi;  profesor-elev; de a antrena elevii în activităţi extraşcolare; 
modalităţi de a creşte implicarea şi comunicarea permanentă cu părinţii; orientarea extraşcolară a 
elevilor);  

5) Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber; 
6) Menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă 

afectivă pentru toţi elevii 
7) Metode de predare – învăţare atractive 
8) Sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; 

nota să fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului 
9) Activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală cel puţin o dată pe lună; 
10) Implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare. 
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Sfaturi pentru combaterea abandonului  școlar 
 
 

Prof. Miroiu Mihaela, Școala Gimnazială”Take Ionescu”, Rm. Vâlcea 
Prof. Manu Rodica, Școala Gimnazială”Take Ionescu”, Rm. Vâlcea 

 
 
Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 

dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
îi lipsește motivația școlară; 
are dificultăți de învățare; 
are o rată a absenteismului mare; 
are rezultate școlare slabe; 
are imagine de sine scăzută; 
este izolat față de colegi; 
îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
are o lipsă reală a unui suport școlar; 
manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui 

control parental; 
cerințe educaționale speciale; 
stare de sănătate precară; 
manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 

vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
provine din medii sociale sărace; 
nefrecventarea gradiniței; 
lipsa unui model educațional din familie. 
Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 

Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu 

scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să 
le urmeze; 

schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la 
mediul înconjurător al copilului; 

atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
control parental direct și activ în viața copiilor; 
limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

1249



acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

să evite supraîncarcarea școlară; 
să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 

probleme; 
să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
exigențele școlare să fie rezonabile; 
sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 

copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
să existe o dotare materială adecvată în școală; 
programe de consiliere pentru părinți; 
colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 
Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 

pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 

 
 
Bibliografie: 
 
Doll, J. J., Eslami, Z., & Walters, L. (2013). Understanding Why Students Drop Out of High 

School, According to Their Own Reports. SAGE Open, 3 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 
 
 

Prof: MIȘCOI IOANA LARISA 
GRĂDINIȚA P. P. „CURCUBEUL COPIILOR” ARAD 

 
 
 
Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea noastră.  Școala a 

ajuns să fie abandonată, deoarece atât copiii, cât și elevii nu mai consideră școala un viitor.   

Abandonul școlar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 
cercetări pentru identificarea și prevenirea eșecului școlar. 

Abandonul școlar este un fenomen periculos, deoarece determină efecte negative atât în plan 
psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-și va pierde tot 
mai mult încrederea în propriile posibilități și capacități ajungând să dezvolte o teamă de eșec.  

Eșecul în a-și realiza o educație școlară completă se asociază cu perspectivele ocupaționale și 
economice limitate, detașarea de valorile societății și de instituțiile ei și cu o scădere a venitului 
personal de-a lungul întregii vieți. Cei care abandonează școala nu mai sunt reprimiți în aceeași 
instituție educativă și nu sunt înscriși într-un program de școlarizare alternativ. 

Studiile de specialitate realizate în vederea prevenirii abandonului școlar au identificat o mare 
parte dintre factorii care influențează neparticiparea copiilor la cursuri. 

Lipsa interesului pentru școală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților și prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. 

Principalele cauze care țin de reducerea abandonului școlar sunt: școlile, atitudinea familiei în 
raport cu școala, climatul familial, factorii de natură educațională, anturajul elevilor. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni sau externi ai copilului. Copilul are 
nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. 

Un factor important în prevenirea abandonului școlar ar fi participarea tuturor elevilor la 
programe educative. Pentru o mai bună prevenire a abandonului școlar trebuie cunoscute 
aptitudinile și nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de învățământ fie e de religie sau etnie 
diferită de restul copiilor.  

 

Bibliografie: 

 Băban, A. (2001) Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj – Napoca 

 Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 
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ȘI EU AM DREPTUL A EDUCAȚIE 

 
 

prof. înv. primar MIŞCA PAULA LUMINIŢA 
Școala Gimnazială Târgu Trotuș 

 
 

Orientarea prospectivă a educației școlare impune conceperea unor programe educative care să-i 
pregătească pe copii pentru o adaptare eficientă la problemele cu care se estimează că se vor 
confrunta în viitor. Este vorba despre conceperea unei educații care să vizeze prioritar optimizarea 
capacitații copiilor de adaptare continuă la schimbare.  

 
Sistemul de învățământ școlar modern are misiunea de a forma copiilor o conștiință europeană, 

pornind de la un sistem de valori-cheie, între care: aspirația democratică, respectul drepturilor 
omului, justiția socială, echilibrul ecologic, toleranța și pacea, tradițiile culturale s.a. Conținuturile, 
finalitățile și obiectivele specifice educației școlare propun un demers prin care educația încearcă să 
răspundă exigentelor lumii în care trăim și să producă o schimbare paradigmatică a actului educativ 
în favoarea educației bazată pe învățare inovatoare, societală si adaptativă.  

 
Pentru că educaţia îşi schimbă finalităţile, conţinuturile şi funcţiile odată cu evoluţia societăţii, 

sunt necesare: 
- realizarea idealului educaţional întemeiat pe tradiţii umaniste, pe valorile democraţiei şi pe 

aspiraţiile societăţii omeneşti pentru păstrarea identităţii naţionale; 
- selecţionarea şi transmiterea unui sistem de valori materiale şi spirituale, considerate 

fundamentale; 
- asigurarea pregătirii resurselor umane corespunzătoare cerinţelor dezvoltării economico 

sociale a ţării, ale pieţei muncii; 
- pregătirea copiilor, tinerilor, adulţilor pentru integrarea socio-profesională şi pentru adaptarea 

la schimbările care au loc în ştiinţă şi cultură, pe piaţa muncii, în societate şi în modul de viaţă al 
oamenilor; 

- punerea la dispoziţia oamenilor a mijloacelor necesare pentru dezvoltarea lor neîntreruptă pe 
tot parcursul vieţii, potrivit principiului educaţiei permanente. 

Ţinând seama de aceste considerente şi de faptul ca învăţământul trebuie privit în perspectiva 
educaţiei permanente, a unei educaţii pentru schimbare, în comuna noastră, grădinițelor şi şcolilor le 
revine rolul de a promova tinerii cu capacitatea de a înţelege şi răspunde adecvat diverselor 
provocări din partea societăţii, de a deveni agenţi ai propriei formări, pentru a li se dezvolta judecata 
şi responsabilităţile viitoare. 

Se identifică nevoia de schimbare în rândul populației preşcolare, școlare şi părinților privind 
stilul de lucru cu copiii, metodologia aplicată, atitudinea şi viziunea cadrelor didactice care lucrează 
în această treaptă a învăţământului preuniversitar. Având în vedere că învăţământul preşcolar nu are 
caracter obligatoriu, se remarcă o frecvenţă redusă a copiilor în grădiniţe, mai ales în mediul rural, 
ca urmare, nu toţi copiii sunt pregătiţi pentru a rezolva cu succes sarcinile de tip şcolar la vârsta de 6 
ani.  

Întreg corpul profesoral dorește să implementeze, prin eforturi comune, un proiect care să 
răspundă acestei nevoi a comunităţii, salutând iniţiativa M.E.N. care oferă Programul educaţional de 
promovare a educaţiei pentru schimbare la preşcolari. În contextul ideilor promovate de cercetări 
specializate în pedagogie, psihologie, antropologie etc, prin proiectul acesta se acordă o mai mare 
importanţă vârstei timpurii pentru a stimula posibilităţile de manifestare ale copiilor pentru a face 
faţă provocărilor de orice tip, prin ameliorarea unor probleme privind abandonul, analfabetismul şi 
eşecul şcolar, incultura, vandalismul, inadaptarea socială, imposibilitatea găsirii şi păstrarii unui loc 
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de muncă. Conceperea şi realizarea acestui proiect porneşte de la necesitatea respectării integrării 
sociale prin şanse egale de educaţie şi reuşită tuturor copiilor. 

Şcoala trebuie să-şi asume rolul complex de a-i pregăti pe elevi pentru o lume în schimbare, de a  
îmbunătăţi nivelul de educaţie, de a facilita accesul la educaţie elevilor proveniţi din familii 
dezorganizate, prevenind astfel abandonul şcolar. 

În aceste condiții, proiectul propus are drept scop general îmbunătățirea calității procesului 
didactic prin integrarea şcolara a elevilor cu cerinte educationale speciale, copii ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate şi în ţară, aparţin minorităţilor naţionale (rromi, ceangăi), au cerinţe 
educaţionale speciale şi familiile sunt asistate social (venitul minim garantat).  

Ţinta strategică a Planului de Dezvoltare a Şcolii, din care deriva scopul general al proiectului, o 
constituie integrarea școlara a copiilor din categoriile sus menţionate cu activităţi specifice 
(meditaţii, consiliere scolara, consiliere pentru părinți și cadre didactice, activități extracurriculare) 
prin care să se formeze abilități și competențe cu impact asupra integrării sociale a elevilor şi 
consolidarea relaţiei şcoală-familie-comunitate locală. 

Un fenomen sever cu care se confruntă şcolile din România este rata crescută a părăsirii timpurii 
a şcolii. Şansele de ocupare a unui loc de muncă a celor care părăsesc şcoala timpuriu sunt minime  
deoarece nu posedă cunoştinţele şi competenţele de bază necesare pentru integrarea dorită în viitor 
pe piaţa muncii. 

Situaţia şcolii noastre nu diferă de cea naţională. Acţiunile proiectului vor sprijini creşterea 
accesului la educaţie pentru elevii cu risc de părăsire timpurie a şcolii,în principal din cauza situaţiei 
precare a familiilor din care provin şi privării de afecţiune şi supraveghere părintească. Combaterea 
acestor aspecte negative poate fi realizată prin dezvoltarea unor programe de reintegrare 
educaţională pentru cei care au părăsit şcoala înaintea dobândirii cunoştinţelor de bază. 

 
Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor proiectului: 
 Se va asigura ca grupul tinta va beneficia de conditii optime de instruire. 
 Se va verifica periodic respectarea programului si se va urmari frecventa participarii la 

activități a grupului țintă. 
 Se vor întocmi periodic rapoarte de monitorizare în care vor fi specificate gradul de 

participare la cursuri, interesul manifestat de beneficiari, modul de însusire a cunostintelor în 
vederea dobândirii competentelor şi abilitatilor în conformitate cu obiectivele proiectului. 
 Se va întocmi raportul intermediar care permite evaluarea partiala a proiectului . 
 Pe parcursul derularii proiectului va fi întocmit un album foto, pliante şi cd-uri. 
 Concursuri, excursii, reuniuni 
 Apariții în media locală şi virtuală   
 Prezentari în cadrul reuniunilor profesorilor şi a ședintelor consiliului local 
 Vor fi afișate activitățile, rapoartele, rezultatele obținute pe pagina de internet a școlii  
 
Proiectul se va desfășura cu sprijinul Primariei Târgu Trotuş,  alături de care am derulat și alte 

proiecte. Durabilitatea proiectului va fi asigurata prin: 
 Rezultatele obtinute in  cadrul proiectului va atrage dupa sine constientizarea nevoii de 

continuare a activitatiilor oferite de acest proiect. 
 Găsirea eventualilor sponsori printre părinți, Consiliul local, agenți economici pentru 

finanțarea activităților 
 Grupul țintă constituit în cadrul proiectului va atrage noi participanti din generații mai mici, 

care vor continua activitățile ecologice 
 Includerea bunelor practici identificate în proiect în strategiile Şcolii Gimnaziale Târgu 

Trotuş. 
 Noi proiecte de finanțare după finalizarea proiectului. 
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ABANDONUL ȘCOLAR  - O PROBLEMĂ DE ACTUALITATE                             
Studiu de specialitate 

 

Profesor Mititean Liliana Cristina                                                        
Liceul de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu’’ Cluj – Napoca 

 

In mediul actual, caracterizat de concurență si dinamism, succesul unei unitați școlare in 
prevenirea abandonului școlar depinde de capacitatea ei de a invăța din interacțiunile sale cu mediul 
social, dinamica sa internă si experiența altor instituții, de cunoștințele si abilitățile angajaților săi. 

Elevii care abandonează școala sunt cei care s-au făcut remarcați pentru absenteism și alte 
dificultați de comportament pentru care au fost sancționați în școală. Abandonul școlar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană.  

Principalele cauze pentru care elevii renunță la studiu sunt: lipsa de motivație, sărăcia din zonele 
defavorizate, mediul socio-cultural de proveniență, climatul familial, factori de natură economică, 
sistemul de protecție socială, factorii educaționali, anturajul. 

Preocuparea pentru prevenirea si diminuarea abandonului școlar este o prioritate a sistemului 
educațional dat fiind faptul că factorii determinanți ai abandonului se multiplică si diversifică. 
Prevenirea abandonului școlar vizează luarea unor măsuri in domeniul educației, îmbunătătirea 
condițiilor socio-economice, utilizarea in mod util si plăcut a timpului liber, facilitarea comunicării, 
modelarea comportamentului, ameliorarea condițiilor de mediu in scopul diminuării si înlăturării 
factorilor de risc și de întărire a factorilor de protecție.  

Educația are ca obiectiv creșterea spirituală a copilului. Copiii care primesc educație creștină în 
școală învață să cultive valorile perene ale spiritualității și culturii românești în context european . 
Educația este o investiție pe termen mediu, lung si veșnic. Credința este cea mai mare zestre pe care 
parinții si dascălii o pot transmite copiilor pentru că ii ajută pe tineri să deosebească valorile 
efemere de cele eterne. 

Prin proiectele realizate în parteneriat cu Biserica se urmărește integrarea copiilor intr-o 
comuniune harică, prevenirea abandonului școlar în familiile sărace și în care parinții sunt plecați la 
muncă în străinatate. Un obiectiv major îl reprezintă cultivarea valorilor constante ca: respectul si 
prietenia, libertatea si responsabilitatea, demnitatea si solidaritatea.  
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ABANDONUL ŞCOLAR 

Prof. Mitoi Alina                                                                       
Liceul Tehnologic Baia de Fier 

 

Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent 
de nivelul la care s-a ajuns. Rata abandonului şcolar se stabileşte ca raport între numărul elevilor 
înscrişi şi numărul absolvenţilor.  

Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului 
şcolar: cu cât indicele de abandon este mai mare, cu atât sistemul şcolar respectiv este mai 
ineficient.  

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt:  

 Cauze de ordin economic  

Copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mai mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară completă.  

 Cauze de ordin sociocultural sau religios  

În această categorie se includ indicatorii de putere şi status social: apartenenţa la clasa socială, 
apartenenţa etnică, rasială, sexul, mediul urban/rural. S-a demonstrat că diferite grupuri 
dezavantajate social sunt discriminate atât în cadrul sistemului şcolar, cât şi pe piaţa muncii. 

 Cauze de ordin psihologic 

Etichetarea ca „elev slab” şi deprivarea de status reduc stima de sine a elevilor. În aceste 
condiţii, elevii care nu au resursele necesare pentru a se mobiliza în vederea depăşirii dificultăţilor 
vor căuta să-şi satisfacă nevoia de valorizare personală în afara şcolii.  

 Cauze de ordin pedagogic  

 Vizează calitatea vieţii şcolare, pertinenţa conţinuturilor în raport cu trebuinţele de învăţare ale 
elevilor, relevanţa metodelor şi stilurilor didactice ale profesorilor pentru stilurile cognitive ale 
elevilor, deschiderea şcolii faţă de problemele comunităţii. Indiferent de tipul de devianţă şcolară, 
elevii au o motivaţie anume pentru a alege un tip de comportament care contravine normelor 
sociale: constituie fie o formă de protest faţă de un sistem coercitiv, fie o dorinţă de a ieşi dintr-un 
tipar sau de a se apropia de indivizi care sunt devianţi, dar, pe de altă parte, sunt valorizaţi de grupul 
formal sau informal.  

Intervenţia ȋn problematica absenteismului trebuie să se centreze pe:  

 evaluarea nevoilor - din această perspectivă rolul consilierului şcolar este acela de a realiza 
studii şi cercetări care să identifice nevoile elevilor , atat din perspectriva adaptării la cerinţele şcolii 
cât şi al opiniilor şi atitudinilor faţă de comportamentele de evaziune/devianţă şcolară.  

 suport educaţional  - intervenţia consilierului ar trebui bazată pe suportul oferit cadrelor 
didactice pentru a realiza planuri de intervenţie personalizate, programe de sprijin educaţional şi de 
remediere, ore de pregătire suplimentară etc.  

 identificarea scopurilor personale - realizată prin consiliere individuală şi de grup, participări 
la ore de dirigenţie pe teme privind orientarea în carieră, susţinerea motivaţiei, autocunoaştere şi 
dezvoltare personală, dezvoltare de abilităţi sociale;  
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 implicarea părinţilor şi a altor adulţi semnificativi din comunitate - rolul consilierului fiind 
acela de a acţiona pentru consilierea părinţilor, activităţi de educaţie parental dar şi acţionarea ca o 
interfaţă pentru identificarea şi mobilizarea reţelei de suport. Intervenţia presupune colaborarea cu 
învăţătorul, dirigintele dar şi cu asistenţii sociali şi mediatorii şcolari;  

Strategii pentru prevenirea abandonului şcolar 

 Ȋnvăţare aplicată. Aceasta se referă la conectarea ȋnvăţării academice cu realitatea, cu 
nevoile comunităţii. Metoda promovează creşterea personală şi socială, dezvoltarea carierei, a 
responsabilităţii civice. Aceasta poate provoca un pas ȋnainte ȋn reforma sistemului de ȋnvăţământ  

 Programe şcolare alternative adresate persoanelor aflate ȋn situaţie de risc de abandon şcolar. 
Acestea trebuie să satisfacă nevoilor sociale ale elevilor şi să răspundă cerinţelor academice 
necesare pentru obţinerea unei diplome.  

  Educaţia timpurie a copiilor, oferirea de oportunităţi educaţionale. Cercetările au 
demonstrat ca ȋmbogăţirea educaţiei, oferirea de oportunităţi, de experienţe diverse de ȋnvăţare 
poate modifica IQ-ul. Cel mai eficient drum de a reduce numărul de copii care abandonează este de 
a le oferi cea mai bună instruire ȋn clasă, ȋncă de la ȋnceputul şcolarităţii.  

 Implicarea familiei.Cercetările au demonstrat ca implicarea familiei are un impact pozitiv 
asupra achiziţiilor şi dezvoltării copilului şi este cel mai bun predictor pentru succesul şcolar al 
elevului.  

 Programe de citire şi scriere. Interventia timpurie pentru a ajuta elevii cu achiziţii scăzute 
trebuie să se focalizeze pe abilităţile de citire/ scriere deoarece acestea sunt baza pentru ȋnvăţarea 
efectivă ȋn orice domeniu.  

 

Bibliografie: 

 Băban, Adriana, Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi  
consiliere, Cluj-Napoca, 2001; 

  Băiaşu, Nadia, Predonescu, Eusebiu, Consilierea în şcoală. Ghid pentru profesorii consilieri 
şi diriginţi, Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2001;  

 Neamţu, Cristina, Devianţa şcolară, Polirom, Iaşi, 2003.  
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ACTIVITATEA DE PREVENȚIE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar Mihai Nicoleta 
Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, 

Urziceni, Jud. Ialomița 
 

 

O educație adevărată, reală se fundamentează în familie și continuă în grădiniță și în școală prin 
intermediul cadrelor didactice. Părerea mea este că se realizează prin puterea exemplului. O bună 
intevenție a cadrului didactic prin însuși procesul educativ pe care îl desfășoară cu elevii poate 
constitui un mijloc de prevenire a  abandonului școlar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

În primul rând, trebuie să identificăm și să studiem câteva cauze. De exemplu, școlile din zonele 
defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie  și lipsa oportunităților de succes socio-
profesional pentru abolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță la 
școală, în special pentru a da o mână de ajutor în gospodăriile proprii. Apoi, cultura de origine a 
elevilor – mediul socio-cultural al elevilor – este una din cele mai importante variabile în reușita sau 
eșecul școlar și profesional al elevului, un rol important avându-l aici atitudinea familiei în raport  
cu școala, dar și climatul familial având un rol hotarâtor în cauzele de abandon școlar. 

În al doilea rând, stabilirea obiectivelor în cadrul unui program de prevenire a abandonului 
școlar este un pas important în acest context. Astfel de exemple ar fi: identificarea elevilor aflați în 
risc de abandon școlar, implicarea sistemului familial în reabilitarea școlară și socială a elevului, 
creșterea gradului de implicare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon școlar  sau 
a  situațiilor ce prezintă risc de abandon școlar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul școlar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenție bine organizat, ce se desfășoară 
pe o perioadă foarte îndelungată. 

Așadar, având în vedere aceste lucruri, se impun câteva măsuri de prevenire a abandonului 
școlar: măsuri psiho-pedagogice și psiho-sociale, care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea  unor inserții socio-familiale pozitive; măsuri socio-
profesionale ce decurg din cele prezentate mai sus; măsuri psihiatrice pentru depistarea copiilor cu 
diferite probleme caracteriale, comportamentale, emoționale, tendințe agresive și măsuri juridico-
sociale, ce permit creșterea gradului de influențare socială prin popularizarea legilor. 

Unul din primii paşi în orice program de prevenire a fenomenului de hărţuire este acela de a se 
asigura că oamenii sunt conştienţi de această problemă. Dificultăţile legate de prevenirea agresiunii 
în şcoli au fost (şi, în unele cazuri, încă există) că şcolile neagă orice incidenţă de agresiune. 

 
În plus, există mituri despre agresiune care sunt perpetuate în comunităţile şcolare şi trebuie 

abordate. De exemplu, unii oameni consideră că agresiunea este un drept al copiilor, că este o parte 
normală  a vieţii sau că este vorba doar de un comportament jucăuş, sau că hărţuirea interioară este 
de fapt „construirea de caractere". Profesorii, părinţii şi elevii trebuie să fie conştienţi de agresiunea 
cibernetică în special, precum şi hărţuirea în general.  

 
În România este necesară dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, explicând ce este 

agresiunea cibernetică şi consecinţele reale ale agresiunii cibernetice continue şi continue. Această 
creştere a nivelului de conştientizare în rândul cadrelor didactice trebuie să continue şi este deosebit 
de importantă atunci când se iniţiază de către cadrele didactice.  
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De asemenea, părinţii trebuie să fie conştienţi de metodele de hărţuire cibernetică, cum ar fi: 

Elevii trimit mesaje text pe telefoanele mobile sau în mijlocul nopţii când trimit e-mailuri de la 
computer în dormitorul lor. Părinţii şi profesorii trebuie să discute cu agresatul cibernetic şi anume 
elevul. 

 
Şcolile pot să includă acoperirea hărţuirii cibernetice atunci când desfăşoară ateliere de lucru 

pentru a creşte gradul de conştientizare faţă în faţă. Hărţuirea sau agresiunea cibernetică ar putea fi 
folosită ca un unghi nou al fenomenelor de agresiune în revizuire prin conştientizarea generală. 

 
Întreaga politică şcolară s-a dovedit eficientă în reducerea agresiunii faţă în faţă. De fapt, este 

singura acţiune eficientă pe care o poate lua o şcoală. Cu toate acestea, fiecare politică şcolară are 
nevoie să fie individualizată pentru acea şcoală şi să nu fie luată în întregime dintr-o altă şcoală. 
Procesul sau călătoria de a face politica şcolară personalizată este la fel de importantă ca şi produsul 
final. Poate pentru unele şcoli includerea sa ar putea fi o revizuire utilă a strategiilor lor existente.  

 
În concluzie, depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea și implicarea 

tuturor ca educația să devină o realitate din care fiecare să învețe și să se dezvolte și să nu uităm că 
educația depinde foarte mult de familie. 

 
 

 
Bibliografie:  

 
 Salade, D., (1995), Educaţie şi personalitate, Cluj - Napoca, Casa cărţii de Știință  
 Albert-Lorincz, E., Carcea, I.M., (1998), Prevenirea dezadaptării şcolare, Iaşi, Ed. 

Cermi 
 

,,SĂ AVEM ÎNCREDERE ÎN NOI!,, 
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,,NICI UN COPIL FĂRĂ ȘCOALĂ!” 

PROIECT PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Prof. Inv. preșc. Miu Floarea 
Școala Gimnazială Nr. 2- Grădinița Nr. 6, Buftea-Ilfov 

 
MOTTO: 
Fiecare membru va face diferenţa în viaţa copiilor lipsiţi de dragostea părintească! Fiecare copil 

este unic, iar din experienţa noastră ştim ca toţi copiii au nevoie de siguranţă, afecţiune. 
 
ARGUMENT 
Prin acest proiect ne-am propus să căutăm soluţii pentru a acorda sprijin moral, material şi 

informaţional copiilor care provin din familii cu o situaţie socială specială, copiilor cu probleme de 
natură psihic-comportamentală astfel încât ei să poată frecventa grădiniţa şi mai apoi şcoala, să se 
integreze în sistemul şcolar. 

În îndeplinirea misiunii pe care o avem, următoarele valori durabile ne ghidează acțiunile, 
deciziile și relațiile: 

 Curajul – Noi acționăm! 
Am depășit barierele metodelor tradiționale de ocrotire a copiilor abandonați și propunem 

abordări inovatoare în îngrijirea celor mici. Suntem alături de copiii lipsiți de sprijin. Într-o manieră 
delicată, dar fermă, suntem hotărâți să cercetăm, să învățăm și să acționăm în favoarea copiilor din 
întreaga lume. 

 Angajamentul – Onorăm promisiunile! 
Ne consacrăm susținerii generațiilor de copii pentru a duce o viață mai bună. În acest scop, 

cultivăm relații durabile cu donatorii și partenerii noștri. Credem că, printr-un angajament pe termen 
lung, putem obține un impact semnificativ și sustenabil. 

 Încrederea – Avem încredere unii în ceilalți. 
Credem în potențialul și calitățile noastre. Ne respectăm și ne sprijinim reciproc, clădind un 

mediu în care ne putem raporta cu încredere la responsabilități. Încrederea pusă în noi ne dă curaj să 
ne împărtășim experiențele și să învățăm unii de la ceilali. 

 
Scopul proiectului a fost recuperarea și consilierea școlară a elevilor aflați în situație de 

abandon; integrarea socială a copiilor cu dizabilități fizice și cu probleme de natură emotională, 
comportamentală și socială; implicarea copiilor ale căror familii au o situație socială precară. 

Programul s-a adresat copiilor cu cerinţe speciale, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani proveniţi 
din familii cu risc crescut de separare sau în situaţie de criză; Copii proveniţi din familii cu mai 
mulţi copii; Copii aflaţi în risc/situaţie de abandon şcolar, nescolarizaţi; Copii proveniţi din familii 
monoparentale; Copii/ parinţi făra acte de identitate şi care nu pot beneficia de drepturile legale; 
Copii cu dificultăţide învăţare; Copii cu ADHD; Copiii proveniti din mame minore; Copii aflati în 
grija rudelor (bunici, fraţi/surori,verişori, unchi, matuşi etc.) 

Activități desfășurate în cadrul proiectului au fost  numeroase și atractive. 
 „Traseul prieteniei”, această activitate presupune prezentarea facilitatorului, a copiilor  și  a 

atelierului de mișcare și competiție. Explicam copiilor că acestă întâlnire va avea un rol competitiv. 
La final toți competitorii oferă strângere de mână, își împărtășesc impresiile. Facilitatorul îi 
premiază și îi încurajează pentru  activitatea desfășurată. 

 Activitatea “Căsuța mea” implică următoarele etape: prezentarea facilitatorului  și a 
atelierului, cercul cunoașterii, delimitarea spațiului de lucru și stabilirea regulilor în grup printr-o 
sesiune de braistorming. Copiii își stabilesc spațiul de lucru, îl costruiesc căsuța mea și respectă 
regulile stabilite de comun acord. La final copiii își argumentează trăirile și modul de lucru. 
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 Alte activități desfășurate în proiect au fost: ”Explorarea spațiului”, ”Spațiul tău este și al 
meu”, “Povestea lui Dințișor”. 

Copiii au fost recompensați pentru activitățile desfășurate și la final desfășoară jocul ”Cum mă 
simt”. Copiii aleg fețe zâmbitoare, ceea ce înseamnă că sunt fericiți. 

Facilitatorul apreciază implicarea copiilor în timpul activităților. 
Proiectul a contribuit în mod direct la atingerea scopului propus și  a rezultatelor așteptate, fiind 

o inițiativă menită să răspundă mai bine problemelor cu care se confruntă copiii în situație de risc 
din grădiniță și să lupte împotriva excluziunii sociale a copiilor din comunitățile defavorizate. 
Relația de parteneriat  cu SOS Satele Copiilor va fi una de lungă durată, ceea ce oferă garanții 
privind buna implementare a proiectului și asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute la finalul 
proiectului. În urma desfășurării proiectului s-au prezentat discuții cu părinții și copiii din care a 
reieșit impactul pozitiv asupra dezvoltării lor. 

Copiii au alcătuit un album  din perioada proiectului care a fost popularizat în cadrul 
activităților metodice și  ședințelor cu părinții. 

Proiectul a fost făcut cunoscut în comunitate iar principalul scop a fost de a atrage  fonduri 
pentu ajutorarea familiilor nevoiașe în vederea trimiterii copiilor la școală și evitarea abandonului 
școlar. Au urmat  sesiuni de informare a părinţilor care să-i ajute să înţeleagă importanţa educaţiei şi 
rolul ei în dezvoltarea copiilor. 
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CAUZELE DECLANŞĂRII ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Mladin Emilia - profesor pentru învăţământul preşcolar 
Grădiniţa cu program prelungit Nr. 53, Constanţa 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

  
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră 
şcoala un viitor.  

 
Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

 
Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 

studiem câteva cauze:  
 
 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 

gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
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asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară 
vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de 
subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără 
cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de 
practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 

reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de 

permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, 
indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul 
şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori 

sunt alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în 
final, abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 

atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 

haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 
şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interperso- 
nale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comporta- 
mentale, emoționale, tendinte agresive; 
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 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Statisticile naționale cu privire la abandonul școlar sunt mai mult decât îngrijorătoare. Chiar 

dacă acest fenomen s-a manifestat și în trecut, în ultimii ani a luat amploare până la un nivel care ar 
trebui să alerteze oficialitățile, să le oblice să treacă de la nivelul declarativ, de constatare a unei 
realități triste, la acțiunea concretă.   

Abandonul este cauzat de mai mulți factori de natură pedagogică, psohologică și socială. 
Indiferent de factorul cauzal, abandonul produce atât consecințe imediate, cât și de durată.  

Principalul factor social al abandonul este cu siguranță sărăcia. Conform statisticilor realizate, în 
special de către organizații non guvernamentale (ex. Salvați copiii),  șansele unui copil care trăiește 
într-o familie săracă de a-și însuși o educație școlară completă, sunt destul de mici. Pe lângă sărăcie, 
de multe ori acești copii au parte în familiile lor de multe abuzuri.  

Bătăile sunt însoțite de multe ori de exploatare fizică, prin muncile grele pe care copiii sunt puși  
să la execute. Mai tristă este situația copiilor  care sunt trimiși la furat sau la cerșit. Îngrijorător este 
faptul  că statul român nici nu are o evidență a acestor copii exploatați, acest lucru ducând la un 
efort de combatere a fenomenului extrem de redus.  

Factorul de natură pedagogică se manifestă prin faptul că elevul nu se poate adapta la activitățile 
de învățare realizate, atât în mediul școlar, cât și extrașcolar. Învățământul centrat pe elev este un 
concept inclus la nivel declarativ în toate programele și politicile educaționale, sună bine pentru a 
concepe astfel de documente oficiale, dar realitatea este foarte diferită. Lipsurile, atât la nivel 
material, cât și de structură, care s-au manifestat în ultimii 30 de ani fac imposibil învățământul 
centrat pe elev în cele mai multe situații.  

Lipsa toaletelor decente în foarte multe școli din România, aruncă în ridicol efortul dascălilor 
pentru un învățământ centrat pe elev. De asemenea, lipsa unor politici coerente în educație au dus la 
o inadaptare a școlii la factorii interni (psihologici, biologici), cât și la cei externi (sociali, 
economici, culturali).  

Retragerea acestor copii din mediul educațional va avea consecințe dezastruoase, atât la nivel 
individual, cât și al societății în ansamblul său. Lipsa educației va face ca acești copii să devină 
dependenți sociali pentru că nu vor fi productivi, nu vor avea surse de venit care să le asigure un trai 
decent și astfel vor deveni neadaptați sociali.  

Pentru a se reduce abandonul este important a se lucra atât cu elevul, cât și cu familia. 
Campaniile de conștientizare a reprezentanților legali ai copiilor cu privire la riscurile, consecințele 
părăsirii premature a școlii pot avea succes, dacă sunt realizate la scară mare și cu sprijinul 
instituțiilor guvernamentale, pentru că problemele se manifestă la scară națională și impun măsuri și 
eforturi consistente care depășesc capacitatea unui ONG-uri.   

În contextul lipsei acute de personal cu care se confruntă economia românească este cu adevărat 
o tragedie că România nu reușește să valorifice această resursă umană. Reintegrarea în școală a 
copiilor care au abandonat, sprijinirea lor pentru a  se realiza pe plan profesional ar rezolva această 
situație dificilă care există pe piața muncii.  

Acest lucru ar duce și la rezolvarea situației lor financiare, cu consecințe directe asupra 
eforturilor pe care le depune statul român  pentru a finanța programele de asistență socială. O 
pondere importantă din PIB ar putea fi așa alocată către alte destinații de cheltuieli, în special în 
investiții, educație, sănătate, care să asigure dezvoltarea pe termen lung a societății în ansamblul ei. 
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Problematica abandonului scolar este vastă, raportându-se nu numai la câmpul educativ, ci și la 

spațiile culturale, economice, politice, sociale, la opțiunile fundamentale ale unei societati. Acesta 
se distinge prin intensitatea maximă a devalorizării educaţiei şcolare şi anihilarea motivaţiei pentru 
învăţătură, marcând eşecul adaptării reciproce a elevului la cerinţele şcolare, dar şi a şcolii la 
trebuinţele individuale de învăţare ale elevului.  

Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii. Efectul 
abandonului școlar are consecinţe grave, deoarece tânărul care nu are nici o calificare profesională 
indispensabilă integrării sale socio-economice, nici formarea morală şi civică necesare exercitării 
rolului de cetăţean al unei comunităţi, nu reuşeşte practic să se adapteze corespunzător vieţii sociale.          

Neavând nicio calificare, cei ce abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă pe termen 
mediu şi lung, o sursă de dificultăţi pentru societate dar și de pierderi pentru ei înșiși. Cercetările de 
specialitate pun în evidenţă faptul că, elevul/tânărul aflat în prag de abandon este incapabil să se 
adapteze şi să funcţioneze adecvat în colectivul clasei, are rezultate şcolare sub medie. De regulă 
acesta provine dintr-o familie care experimentează un stres existenţial şi nu este implicat în nicio 
activitate organizată de şcoală (formală sau nonformală). În cele mai multe cazuri, copiii/tinerii 
aflați în acestă situație se indepărtează de şcoală, căutând satisfacţii în alte medii, în general în unele 
periculoase pentru ei (grupuri de tineri care nu au nicio ocupaţie).  

Din perspectiva costurilor economice, o persoană insuficient educată este mai costisitoare 
pentru societate decât una bine educată, deoarece are o pregătire şcolară şubredă și o capacitate de 
integrare pe piața muncii mai redusă. În acest caz, statul susţine individul prin diferite mijloace de 
asistenţă (ajutor de şomaj, ajutor pentru încălzire, ajutor pentru persoanele defavorizate) . 

Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că prin consilerea şcolară se poate interveni 
pentru sensibilizarea elevilor. Între cauzele abandonului școlar frecvent întâlnite în rândul tinerilor 
putem menţiona: sărăcia, şomajul, lipsa de informare, nivelul scăzut de educaţie al părinţilor, 
măsurile de protecţie socială necorespunzătoare, costurile mari pentru haine, încălţăminte şi 
rechizite, lipsa condiţiilor locative necesare studiului (multe din familiile sărace trăiesc în locuinţe 
fără curent electric şi/sau supraaglomerate), starea de sănătate precară, dezorganizarea familiei, 
lipsa ajutorului la învăţătură din partea părinţilor şi lipsa controlului asupra activităţii copiilor în 
timpul liber.  

Nu pot fi neglijate de asemenea: mentalitatea greşită a unor elevi, părinţi sau categorii sociale 
privind rolul jucat de școală în formarea copiilor; existența unor rezultate școlare slabe, oferta 
educatională restrânsă din partea școlilor în ceea ce privește organizarea unor forme alternative și 
atractive de instruire, inexistenţa unei colaborări eficiente pe linia eliminării/diminuării abandonului 
şcolar între diverşi factori implicaţi în educaţie: unități de învățământ, Consilii Locale, Consilii 
Judeţene, Prefecturi, O.N.G.-uri), lipsa unui cadru legislativ care să permită înfiinţarea unor clase de 
învăţământ primar la altă formă de învăţământ decât  învăţământul de zi, retragerea copilului de la 
școală pentru a fi trimis la muncă sau pentru a se ocupa de frații/verii mai mici. În condițiile în care 
părinții elevilor hotărăsc să muncească într-o țară straină, pot apărea situații în care copiii, rămași 
singuri acasă, renunță la școală. Plecarea în străinatate a unei întregi familii determină retragerea 
copiilor de la școală.             

România a înregistrat, în 2018, atât un nivel ridicat al abandonului şcolar timpuriu, de 16,4%, 
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cât şi o rată scăzută a populaţiei cu vârste cuprinse între 30 şi 34 de ani care a absolvit învăţământul 
superior, de 24,6%. 

Potrivit datelor 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. 

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. 
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O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale.  

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 

1267



realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar,  

vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilarie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 
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PROBLEMELE DIN ȘCOLILE ROMÂNEȘTI 

 
 

Prof. înv. preșcolar MOCANU GEORGIANA 
Grădinița Step by Step ,,Rază de Soare”, Ploiești 

 

 

MOTTO: Științele sunt uși, iar cheile lor sunt cercetările. Anton Pann 

 

În România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta, şcoala 
trebuie să aibă o relaţie strânsă cu membrii familiei. Abandonul şcolar a devenit chiar o problemă 
la nivel european, întreaga Uniune confruntându-se cu părăsirea timpurie a şcolii. Printre cauze se 
numără lipsa de atractivitate faţă de ceea ce se numeşte învăţământ tradiţional. Tinerii vor altceva 
şi, în general, vor să sară etape, considerând că se pot realiza mai repede fără studii. Cauzele 
principale sunt: sărăcia, lipsa de educaţie a mediului în care cresc şi se dezvoltă copiii, anumite 
cutume ale unor minorităţi etnice sau de orice alt tip.  

Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să 
devină o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi toţi. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. Abandonul şcolar reprezintă cea mai gravă problemă pe care o are societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si părinții nu mai consideră 
şcoala un viitor. 

Cauzele sunt diverse, printre ele aflându-se mediul familial precar, situația economică, părinți 
care nu au școala terminată, dar muncesc în străinătate și nu motivează copii să își finalizeze 
studiile. Problema acută a abandonului școlar în România ar putea fi diminuată semnificativ, prin 
aplicarea metodelor actuale de învățare și prin plasarea accentului pe elev și pe potențialul său. 
Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa în 
familie sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. Integrarea acestor 
elevi în proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală, găsirea unor soluţii de către cadrele 
didactice pentru creşterea integrării elevilor pentru o mai bună comunicare atât cu ei cât şi cu 
părinţii acestora şi să-i implicepe toți în activităţi extracurriculare și de consiliere. Mai întâi, cei 
care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională necesară integrării socioeconomice, 
nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi al celui de cetățean al unei 
comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri 
şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială. 

Înțelegerea cauzelor este necesară pentru a combate fenomenul. Pe lângă cele de ordin social 
(situația economică, modelul oferit de părinți, dezorganizarea familiei, lipsa unui loc de muncă sau 
plecarea în străinătate) și de ordin psihologic (motivația scăzută, lipsa de interes, anxietatea, 
pasivitatea), cauzele psihopedagogice joacă un rol extrem de important. Acestea din urmă pot fi 
transformate în oportunități de dezvoltare și de îmbunătățire a sistemului actual de învățământ. 
Specialiștii în educație propun o metodă actuală, care implică folosirea diferitelor stiluri de 
învățare, pentru a stimula și pentru a trezi interesul copiilor. Metoda vizuală ar putea fi pusă ân 
aplicare cu ușurință, profesorul folosind o tablă magnetică pentru a expune lecțiile prin scheme, 
desene, culori și grafice. Astfel, cei mici pot înțelege cu ușurință concepte complexe și abstracte, 
cu ajutorul unei expuneri simple și interactive. 
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Încurajarea elevilor de a pune teoria în practică poate fi o metodă excelentă de a stimula 
interesul elevilor și de a-i face pe aceștia să preia procesul de învățare în propriile mâini. De 
exemplu, instituțiile școlare pot investi în instrumente muzicale, destinate orelor de muzică. În 
acest fel, tinerii vor avea o activitate concretă, interesantă și plăcută, care îi va determina să 
studieze mai mult și să înțeleagă mai bine noțiunile teoretice. Un element în combaterea  
abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după 
posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, la fel şi gradul lor de adaptare şi 
percepere, dar în mediul şcolar fiecare are un statut, un rol, o valoare fapt ce îl determină să 
continue şi să îndrăgească acest mediu. Introducerea unor activităţi ca: organizarea de întreceri 
între echipe de elevi constituite în funcţie de proveniență; activităţi extraşcolare desfaşurate în 
şcoală - acţiuni de renovare/ înfrumuseţare a şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de 
creaţie artistică; competiţii de joc; motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de 
premii simbolice, recompense grupurilor de elevi care sunt performante în astfel de activităţi. 
Aceste acţiuni trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu elementul de 
atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei elevilor în 
activităţi legate de spaţiul şcolar. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav.  

Pentru a reuși să înțelegem mai bine copiii, dar și părinții, am desfășurat în grădiniță proiectul 
,,Tendințe moderne în educația parentală”, unde, am discutat cu părinții anumite probleme pe care 
le-au întâmpinat cu copiii lor atunici când trebuiau să meargă la grădiniță. Le-am explicat că 
modul în care sunt crescuţi contribuie la formarea concepţiei fundamentale a copiilor despre ei 
înşişi. Copiii sunt cea mai mare resursă umană a oricărei culturi. După ce am terminat cursul, 
părinții participanți au fost mulțumiți de informațiile primite și le-au aplicat acasă obținând 
rezultate vizibile în comunicarea cu copiii lor. Părinții speră ca și la școală să poată discuta atât cu 
învățătoarea cât și cu părinții din clasă pentru a rezolva eventualele probleme legate de abandonul 
școlar. 

 
 

Bibliografie:  
 
Botnariuc, P. & Ţibu, S.Portofoliul pentru  educaţie  permanentă,Bucureşti:Ed.Afir,2010 
Cursuri de formare : Educaţi aşa - Educaţie parental 
Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi  singuri acasă ca urmare a plecării 

părinţilor la muncă în străinătate Editura ,, Terra Noastră”  Iaşi. 
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ABANDONUL  ŞCOLAR 

 
prof. înv. primar, Mocanu Ileana 

Școala Gimnazială „Emil Atanasiu” Garoafa – Vrancea 
 
 
Abandonul școlar este o problemă fără frontiere care afectează multe societăți și comunități din 

întreaga lume. O mai bună înțelegere a cauzelor și consecințelor acestui fenomen ne poate ajuta să 
generăm idei și soluții potențiale de prevenire a acestuia.  

Mai multe cauze pot provoca abandon școlar. Găsim factori personali, academici, socio-
economici și familiali.  

În primul rând, lipsa de motivație pare a fi un factor foarte important atunci când elevul decide 
să părăsească școala. În plus, stima de sine scăzută, dificultățile interpersonale, abuzul de droguri și 
alcool pot fi motive pentru abandonul școlar.  

În al doilea rând, cei mai mulți abandonați simt că școala este o pierdere de timp. Ei 
înregistrează multe absențe la școală, au rezultate școlare slabe și rareori ascultă în clasă. În plus, 
distanța dintre domiciliul elevilor și școlile unde ar trebui să învețe, lipsa școlilor din zonele rurale, 
lipsa transportului școlar, facilitățile de cazare și masă, relația cu profesorii sunt toate cauzele 
importante ale abandonului școlar. 

În al treilea rând, sărăcia pare a fi un factor determinant în procesul de abandon școlar. Cei care 
provin din medii sărace abandonează mai ușor, sunt mai greu de motivat și sunt mai puțin 
perseverenți. 

În cele din urmă, familia joacă, de asemenea, un rol important în acest proces. Dacă tânărul are 
probleme familiale sau dacă părinții îl încurajează să renunțe la școală, el este mai expus riscului de 
abandon. În plus, pentru grupurile sociale relativ privilegiate, nu există niciun succes fără educație, 
ceea ce tinde să fie cazul familiilor dezavantajate. Importantă  pentru ei nu este educația, ci munca 
care le oferă un sprijin imediat la nevoie.  

Primul efect al abandonului școlar este analfabetismul. O consecință directă a analfabetismului 
este problema șomajului. Elevii abandonează școala, aceasta conducând la o creștere  a ratei 
criminalității. Cunoașterea cauzelor și consecințelor acestui fenomen este necesară, dar insuficientă 
pentru a elimina boala. Acțiunile eficiente și consistente ale tuturor participanților la procesul 
educațional, și anume statul, societatea civilă, profesorii și familiile, sunt necesare. 

 Abandonul școlar timpuriu poate avea consecințe dramatice asupra individului: persoanele care 
părăsesc timpuriu școala sunt mai expuse riscului sărăciei și excluziunii sociale.  
Absenteismul poate avea efecte negative atât asupra elevilor, cât și asupra comunităților în care 
trăiesc, acesta împiedicând realizările elevilor și este primul indiciu al abandonului școlar. 
Absenteismul este adesea un simptom mai degrabă decât o cauză. El ar putea fi determinat de 
următorii factori: 

 Copilul trebuie să contribuie la venitul din punct de vedere financiar sau în natură al 
gospodăriei (prin lucrul la ferma de familie / în domeniu, care desfășoară activități plătite etc.), 

 Copilul este bolnav sau se confruntă cu probleme de sănătate / bunăstare; 
 Copilul are responsabilități necorespunzătoare pentru vârsta sa pentru treburile casnice sau 

îngrijirea unor membri de familie în vârstă sau rude bolnave; 
 Copilul întâmpină probleme la domiciliu (violență domestică, situații familiale dificile); 
 Copilul se simte nesigur în mediul școlar; 
 Copilul este victimă a agresiunii; 
 Copilul este rămas în urma învățării sale și se simte rușinat în legătură cu acest lucru 
 Mediul școlar nu este adaptat nevoilor copilului. 
Pentru a preveni sau limita fenomenul de abandon școlar este necesar ca: 
 Elevii să cunoască regulamentul școlar;  
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 Să fie lăudat  elevul pentru un comportament bun, o muncă de calitate, un spirit de echipă 
bun etc; 

 Să acordăm atenție elevului în clasă; 
 Să arătăm elevului că este important pentru școală; 
 Să organizăm activități și proiecte inovatoare și inspiratoare pentru a-i motiva pe elevi; 
 Să-l răsplătim pe elev atunci când acesta se afirmă; 
 Să fie folosită pedagogia centrată pe elev; 
 Elevii să fie implicați în luarea deciziilor pentru a îmbunătăți climatul școlar și educația 

acestora; 
 Să fie contactați părinții atunci când absentează; 
 Să creștem gradul de conștientizare a părinților cu privire la importanța participării periodice 

la viața școlară a copiilor lor.       
 Să se utilizeze tehnologii educaționale;  
Există două tipuri principale de intervenții în mediul școlar : proiectele inovatoare create de 

comunitatea școlară și programele specializate concepute de cercetători. Centrul Național de 
prevenire a abandonului școlar a identificat strategii care au fost recunoscute pentru eficiența lor în 
prevenirea abandonului școlar timpuriu și au avut succes la toate nivelurile, de la grădiniță la școală, 
în mediul rural sau urban. Școala oferă elevilor săi un mediu de viață bine organizat, destul de 
structurat și relativ riguros, fără a fi rigid sau dominat de o cultură de reținere. Elevii sunt mai 
expuși la întăriri decât la amenințări, atât din punct de vedere educațional, cât și din punct de vedere 
social.  

Mediul de viață al școlii permite elevului să mențină contacte regulate, formale și informale cu 
adulți semnificativi din punct de vedere profesional. Conducerea școlii, ca și profesorii, face ca 
reușita școlară să se focalizeze în principal pe ce știe să facă elevul și să maximizeze mijloacele în 
acest scop. În timpul activităților școlare, elevul  este expus la o varietate de metode de predare. 
Elevul  poate găsi în cadrul școlii o cale și o orientare corespunzătoare abilităților sale de învățare și 
dispozițiilor personale. Elevului i se oferă măsuri de remediere imediat ce arată semne de întârziere 
la o disciplină de învățământ. Familia elevului este rugată în mod regulat să sprijine, în funcție de 
abilitățile sale, acțiunea școlii. Școala folosește sistematic metode pentru a identifica elevii care 
riscă să renunțe și le oferă sprijin. Elevului aflat în situație de risc i se oferă măsuri de sprijin 
adaptate profilului său conform uneia dintre tipologii.  

Există două căi majore de prevenire și reducere a abandonului școlar și sunt complementare. O 
primă cale, în mod clar preventivă, este de a crea o organizare și funcționare a școlii care face ca 
experiența elevului să fie pozitivă, reducând astfel probabilitatea ca elevii cu risc să devină 
vulnerabili. Cea de-a doua cale, îndrumare corectivă, este identificarea adecvată a elevilor care sunt 
expuși riscului abandonului și oferirea unui sprijin individualizat adaptat profilului lor specific. 

Comunitatea locală, instituțiile de securitate socială și comunitatea educațională este necesar să-
și unească forțele și să coopereze îndeaproape, astfel încât, în afară de strategia națională de 
educație într-o dimensiune globală, să dezvolte o rețea de protecție socială și solidaritate față de 
grupurile vulnerabile și grupurile cu risc sporit în ceea ce privește excluderea educațională și 
socială. 
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Grădinița cu Program Prelungit “Voinicelul” Slobozia, Județul Ialomița 

 
 
Intrarea copilului la şcoală este un moment crucial în viaţa sa și a întregii familii. “Statutul” şi 

,,rolul” de elev, natura nouă a relaţiilor cu adulţii şi cu colegii şi mai ales specificul învăţării școlare  
angajează copilul în mod total: psihic, intelectual și fizic.  De aici, importanța  pregătirii, cu multă 
grijă și responsabilitate, a preșcolarilor pentru prima treaptă a vieții de școlar. 

Misiune a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, atingerea nivelului normal de 
dezvoltare cognitivă, afectivă și psiho-motorie a copiilor, trebuie să rămână,  în egală măsură, și o 
preocupare constantă a părinților.  

Prin urmare, parteneriatul grădiniță- părinți, ca formă de angajare comună în demersul educativ 
pe care îl presupune atingerea acestui obiectiv, reprezintă cu siguranță una din modalitățile de 
pregătire a copiilor pentru viața școlară și implicit, de prevenire a abandonului școlar.  

Eficiența activităților instructiv-educative desfășurate cu copiii în mod curent în timpul 
grădiniței, poate fi maximizată dacă grădinița își asumă în mod real și misiunea de consiliere a 
părinților.  

 Armonizarea viziunii instituției școlare și ale familiei privind direcția de dezvoltare a copilului, 
respectarea, în egală măsură, atât de către cadrele didactice, cât și de membrii familiei a metodelor 
de intervenție educativă validate psiho-pedagogic în mod științific, complementaritatea 
conținuturilor acțiunilor educative ale celor doi factori educaționali sunt aspecte care trebuie să 
jaloneze parteneriatul grădiniță- părinți.  

Deși o misiune relativ dificilă, generată de diversitatea condițiilor familiale și a relațiilor copil- 
părinte, dar mai ales a diversității viziunii fiecărei familii asupra dezvoltării copiilor, exprimate 
sintetic sub forma “așteptărilor” legate de viitorul copilului, obligația cadrelor didactice este aceea 
de a persevera și a alege cele mai bune modalități de comunicare cu familiile copiilor. 

În general, în practică, temele de consiliere a părinților sunt tributare conținuturilor generale, 
care “plictisesc” de cele mai multe ori auditoriu. Temele însă practice, demonstrative, cu obiective 
precise, clare, alese cu grijă și proiectate cu multă atenție cu siguranță pot avea valențele educative   
scontate.  Voi exemplifica această  afirmație cu două dintre activitățile de consiliere a părinților 
incluse într-un parteneriat pe care l-am utilizat la grupa mare de preșcolari: 

 Masă rotundă cu tema: “Comunicarea corectă și pozitivă cu copilul  – condiţie esenţială 
pentru o bună  adaptare școlară”, activitate ale cărui obiective au fost: să conștientizeze discrepanța 
dintre modalitățile diferite în care comunică cu copilul în contexte diferite; să înțeleagă efectele 
discrepațelor dintre modurile  de manifestare a sentimentelor  față de copil; să sprijine armonizarea  
stilurilor celor doi părinți în relația cu copilul, astfel încât influența familiei să fie benefică acestuia.  

În acest scop, activitatea a debutat cu o conversație pe subiectul “Efectele comunicării oscilante 
a părintelui cu copilul”, având scopul de a repera modurile diferite în care părinții comunică cu 
copilul ( cu răbdare/ nerăbdare, tolerantă/ intolerantă înțelegere / acuzare, cooperare/ respingere, 
etc.). Discuția a fost lansată printr-un exercițiu în care părinții au fost rugați să răspundă pe rând, cu 
o pereche de cuvinte, la cele două variantele ale întrebării “Cum comunicați cu copilul când… “ ( 
aveți suficient timp/ sunteți presați de alte responsabilități?”/ sunteți calmi și bine dispuși / stresaţi şi 
iritaţi?”), răspunsurile primite  fiind consemnate pe un  flipchard. 

A urmat, dezbaterea subiectulului “Viziuni diferite ale membrilor familiei asupra educației 
copilului și consecințele asupra copilului a unor discrepanțe semnificative“, declanșată de 
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vizionarea filmulețului motivațional “Băiatu' lu' mama”. S-a discutat despre viziunile, uneori 
diferite, ale celor doi părinți privind educația copilului, modalitățile diferite de manifestare a 
sentimentelor față de copil și consecințele posibile ale discrepanțelor  semnificative.  

Activitatea a continuat cu recenzia cărții “Mamă la minut”, Dr. Spencer Johnson, prin care am 
făcut referire la cele trei metode simple și rapide care poate sprijini mamele să comunice mai bine 
cu copiii: Mustrarea la Minut, Laudele la Minut și Scopurile la Minut, metode pe care autorul, o 
autoritate în materie de comunicare, le recomandă. 

Prezentarea “Comunicarea corectă și pozitivă cu copilul  – condiţie esenţială pentru o bună  
adaptare școlară”, realizată cu ajutorul unui material în format power point, a oferit apoi părinților 
exemple concrete de modalități greșite de comunicare, reacțiile posibile ale copilului și consecințele 
acestora, precum și câteva sfaturi pentru o comunicare eficientă părinte- copil. 

Activitatea s-a încheiat cu o temă pentru acasă, constând într-un exercițiu de armonizare, prin 
aplicarea căruia am urmărit aducerea stilului părinților la un punct cât mai apropiat. Părinții vor 
primi pe email niște fluturași, care conțin îndemnuri de tipul “Nu uita”  (de exemplu: “Băiatul 
nostru a făcut o boacănă la școală!   Evită inutilul “De ce ?“ și folosește “Ce s-a întâmplat ?” ), pe 
care le vor utiliza expunându-le, când este cazul, în locuri vizibile pentru a-și reaminti reciproc 
regulile și comportamentele stabilite privind relația cu copilul.   

 Studiu de caz și dezbatere cu tema: “Minciuna – cel mai frecvent comportament indezirabil 
al școlarului mic”,  activitate ale cărui obiective au fost:  să înțeleagă corect cauzele care generează 
comportamentului indezirabil al copilului manifestat sub forma minciunii și să cunoască 
modalitatea corectă de intervenție în astfel de cazuri; să înțeleagă influența negativă a intervențiilor 
incorecte asupra dezvoltării copilului.  

Activitatea a debutat cu un  studiu de caz, bazat pe cazul ipotetic al unui copil care, antrenat în 
jocul pe calculator, uită să-i spună mamei că are de făcut o temă la matematică. Deși copilul este 
sincer și îi spunei mamei că a fost mustrat de învățătoare, mama reacționează incorect și îl 
pedepsește,  ceea ce îl va determina pe copil în viitor ca în astfel de cazuri să mintă.   

Studiul de caz, a fost urmat de un punctaj cu aspecte legate de minciună ca tip de comportament 
frecvent întâlnit la școlarii mici și anume: care sunt gândurile ascunse ale copilului când este 
pedepsit pentru minciună, care sunt posibilele consecințe ale măsurii incorect aplicate de părinte, ce 
semnificație are mincina la până la 3 ani, între 3-6 ani și între 6-12 ani, ce mesaje transmit copiii 
prin minciunile lor  și ce este de făcut, punctaj pentru care am folosit un material în power point.  

A urmat dezbaterea cu tema “Metode, tehnici și intrumente de intervenție pentru schimbarea/ 
modificarea comportamentelor indezirabile ale copiilor la îndemana părinților”. Discuția a fost 
precedată de un material în care s-au prezentat tehnici și mijloace utilizate în modificarea 
comportamentului ( tehnica întăririi, tehnica modelării și utilizarea poveștilor morale ( cu tâlc),  
modalități corecte de aplicare a acestor instrumente și regulile care trebuie respectate într-un astfel 
de demers.   

În acest scop, am continuat activitatea cu subiectul „Povestea cu valoare terapeutică, ca metodă 
care facilitează schimbarea comportamentală. Cum trebuie utilizată pentru a găsi singur pașii pentru 
găsirea soluției”  și  cu o demonstrație practică pentru care am utilizat ca suport, materialul audio a 
povești terapeutice  “ Greșeala”  

Evaluarea eficienței activităților derulate a scos în evidență nivelul ridicat de satisfacție al 
părinților datorat în primul rând faptului că obiectivele sale au fost orientate pe probleme punctuale, 
oferindu-le un suport cu adevărat folositor pentru direcționarea demersului lor privind pregătirea 
copiilor pentru adaptarea cu succes în prima clasa din învățământul primar. 

Proiect Educațional Naţional cu tema: “ Abandonul școlar. Cauze și modalități de prevenire”, 
organizatori: Editura Arabela și Editura D'Art , parteneri: Ziarul Esențial în Educație și Unități de 
învățământ 
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SOLUŢIONAREA UNUI CAZ DE ABANDON ŞCOLAR 
(studiu de caz) 

 
 

Prof. înv. preșcolar Mocofan Simona Andreea 
Grădinița cu P. P. Nr. 20, 

Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinți 
 
 
Nume: D.  
Prenume: G. 
Vârsta:16 ani 
Data naşterii:15-01-1995 
Studii: a absolvit 4 clase 
Motivul solicitării evaluării: Întocmirea planului de intervenţie pentru soluţionarea cazului de 

abandon şcolar. 
Evaluare psihologică realizată de: 
Locul desfăşurării evaluării psihologice. Cabinetul de Consiliere 
Numărul de întâlniri realizate cu copilul D.G.: 2 
Metode de evaluare folosite: Interviul clinic semi-structurat, Testul Arborelui, Testul     
Familiei, observaţia sistematică. 
Date despre familia copilului: D. G. provine dintr-o familie formată din:  
Mama: D. M., 33 ani. Copilul declară că mama sa este plecată de acasă de 6 ani şi că de 

aproximativ un an nu mai lucrează. Menţionează că mama sa locuieşte în altă localitate cu 
concubinul său.  

Tatăl: D. I., lucrează ca zilier în construcţii. Acesta locuieşte cu o altă femeie, cu care are un 
copil.  

Fratele mai mare: D. M., 17ani, 4 clase absolvite la aceeaşi şcoală, abandon şcolar. D.G. 
locuieşte împreună cu fratele mai mare la bunicii materni, în apartamentul acestora.  

Dezvoltarea socio-psiho-emoţională a copilului: 
La întâlniri, D.G. a manifestat o atitudine deschisă în relaţia cu psihologul. Răspunde clar la 

întrebări, dezvoltă subiectul, este cooperant. Din punct de vedere al dezvoltării psihologice, vârsta 
biologică a lui D.G. îl plasează pe acesta în preadolescenţă(14-16ani), perioadă caracterizată de 
stabilizarea maturizării biologice, dezvoltarea conştiinţei de sine, o viaţă psihică intensă, plină de 
conflicte interioare exprimate prin stări de agitaţie, impulsivitate, anxietate, dominând dorinţa de 
afirmare personală, care orientează activitatea preadolescenţilor. La întâlniri s-a prezentat într-o 
ţinută îngrijită, curată, adecvată vârstei. D.G. prezintă o gândire predominant intuitivă, cu capacitate 
de înţelegere a evenimentelor pe cale intuitivă. Din punct de vedere cognitiv, G.l prezintă anumite 
întârzieri faţă de vârsta sa biologică, cauzate de lipsa stimulării intelectuale adecvate ca urmare a 
abandonului şcolar.   

Deşi acesta prezintă capacitate de concentrare a atenţiei pentru rezolvarea unor sarcini mai 
complexe, se remarcă dificultatea acestuia de a folosi operaţii de abstractizare şi sinteză dinamică 
specifică gândirii logice, superioare. La nivelul limbajului, G. vorbeşte clar, articulat, se exprimă 
fluent, logic, elocvent. În exprimare manifestă spontaneitate, însă prezintă un vocabular sărăcăcios 
şi insuficient dezvoltat pentru vârsta sa. Pe parcursul interviului limbajul verbal şi cel nonverbal al 
copilului au fost congruente, manifestând sinceritate. Pe plan motivaţional, manifestă trebuinţe de 
securitate şi cele de afiliere de grup. Recompensa şi succesul sunt mult mai stimulative pentru el 
decât pedeapsa şi insuccesul, care îi accentuează lipsa de încredere în sine şi sentimentul de 
nesiguranţă. Se remarcă, de asemenea trebuinţa de autorealizare, care se manifestă în prezent sub 
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forma unor conflicte interioare., a unei nehotărâri referitoare la modalitatea de acţiune pentru 
realizarea acestei trebuinţe. Pe de o parte îşi doreşte reintegrarea şcolară, pentru continuarea 
studiilor, pe de altă parte plecarea în altă parte la rude, pentru a munci, pentru a avea un venit 
propriu. Pe plan afectiv, D.G. prezintă o viaţă interioară bogată.    

Trăirile sale afective sunt ambivalente. Pe de o parte sunt prezente dragostea faţă de mamă, 
nevoia de a primi şi dărui afecţiune, bucuria petrecerii timpului liber cu prietenii, pe de altă parte 
trăieşte sentimente de teamă şi anxietate faţă de posibilele consecinţe ale faptelor sale (este acuzat 
de furt şi aşteaptă hotărâre judecătorească privind pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită), tristeţe şi 
dor faţă de mama plecată de acasă.  

D.G. este furios şi dezamăgit de comportamentul mamei faţă de el şi fratele său. Din nevoia de 
afecţiune din partea mamei şi de a atrage atenţia acesteia, G, şi-a manifestat aceste sentimente prin 
comportamente deviante: absenteism şi eşec şcolar până la abandon şcolar, agresivitate cu cei din 
jur, agresivitate verbală cu bunica, comitere de infracţiuni, furturi mărunte comise cu grupul de 
prieteni, cu preocupări delincvente.  

Dezvoltarea morală este una normală vârstei, corespunde moralităţii convenţionale, stadiul 
moralităţii bunelor relaţii/ „al copilului bun”  în care criteriile de judecare a ceea ce este bine sau rău 
se deplasează de la consecinţele exterioare ale faptei spre sistemul de norme. Ceea ce contează 
prioritar este ceea ce grupul de prieteni valorizează.   

Pentru G. este bun comportamentul care place celorlalţi şi care-l face acceptat. G. face diferenţa 
între adevăr şi minciună, consideră că este mai bine să spui adevărul, conştientizează consecinţele 
negative ale minciunilor şi apreciază că el preferă să spună adevărul.    

În relaţiile cu cei din jurul său, din mediul apropiat, G. manifestă prudenţă, reţinere, are tendinţa 
de a se retrage în sine, şi de a afişa o atitudine detaşată faţă de problemele din viaţa sa. În acelaşi 
timp, din dorinţa de a fi acceptat, este uşor influenţabil de grupul la care aderă, pe care îl 
valorizează. În situaţii dificile, G. manifestă toleranţă scăzută la stres, incapacitate de luare a 
deciziilor, fugă de responsabilitate iar reacţiile lui variază de la afişarea unei atitudini superioare, 
agresivitate verbală până la indiferenţă, apatie, amânarea rezolvării problemelor şi chiar 
abandonarea proiectelor sau sarcinilor începute. 

În prezent G. se simte copleşit de situaţia în care se află şi crede că întoarcerea mamei acasă ar 
rezolva toate problemele lui şi ale fratelui său. 

Părinţii lui sunt plecaţi, bunicii au probleme de sănătate iar el şi fratele său sunt cercetaţi penal 
de tâlhărie. 

Aspecte ale profilului psihologic 

             
Ca urmare a examinării psihologice au fost puse în evidenţă următoarele aspecte: 
- Datele psihometrice indică o inteligenţă generală sub nivel mediu, datorită abandonului şcolar 

care a lipsit copilul de stimularea intelectuală, a unei dezvoltări cognitive adecvate; 
- Este o persoană mai degrabă introvertită, calmă în aparenţă, fără accese explozive de furie sau 

agresivitate, prezintă o anumită apatie, lipsă de energie, oboseală.   
Deşi la nivel emoţional se constată o sensibilitate, delicateţe şi prezenţa trăirilor afective 

diverse, G. prezintă o anumită inhibiţie emoţională, îşi reprimă emoţiile şi exprimă detaşare, 
indiferenţă în relaţiile cu persoanele de aceeaşi vârstă şi cu adulţii.  

- Stima de sine oscilează între nevoia de autovalorizare, dorinţa de afirmare socială şi lipsa de 
încredere în sine, trăirea sentimentului eşecului , incapacitatea de a găsi soluţii pentru aplicarea 
dorinţelor; 

- Este sociabil dar manifestă neîncredere, circumscripţie şi prudenţă în relaţiile cu cei din jur; 
- Manifestă interese spre concret, material, aspiraţii intense de autorealizare, dar resimte nevoia 

de sprijin din exterior. Este orientat spre scop şi este prezentă ambiţia voinţa de a depăşi 
obstacolele, însă doreşte ajutorul de la cei din jur.; 
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 - Se constată prezenţa unor conflicte afective trecute legate de mamă, tristeţe, trăirea unor 
sentimente de frustrare, de abandon afectiv, de prezenţa sentimentelor de culpabilitate, de 
inferioritate şi nesiguranţă, anxietate.; 

- Tendinţe ambivalente faţă de mamă, valorizare, investirea mamei cu afecţiune, prezenţa nevoii 
de a beneficia de afecţiune, de protecţie şi de îngrijire din partea mamei, dar şi neîncrederea , 
anxietatea faşă de dorinţa şi capacitatea mamei de a răspunde acestor nevoi.  

 - Prezintă dorinţa de a prelua rolurile parentale ale tatălui absent.  

Ataşamentul copilului 

        
Ataşamentul lui G. faţă de mamă este unul de tip anxios. Este nesigur că mama va fi disponibilă, 

receptivă şi gata să îi ofere ajutorul atunci când îl solicită. 
Amânarea îndeplinirii unor promisiuni făcute de mamă copiilor, absenţa fizică din prejma lor au 

agravat sentimentul de abandon pe care îl trăieşte copilul.  
Copilul a dezvoltat legături de ataşament faţă de bunicii materni în care are încredere, dar este 

conştient că ajutorul acestora este dependent de resursele lor. Relaţia cu tatăl este una 
disfuncţională, legăturile cu acesta fiind întrerupte.. G. nu se aşteaptă din partea tatălui la nici un fel 
de sprijin. 

 
Modalitatea de raportare a copilului la plecarea mamei sale: 
 
G. îşi manifestă dezacordul cu privire la faptul că mama sa a plecat de acasă. Îşi aminteşte că 

după plecare, mama sa mai trecea pe acasă câteodată, însă, de 4ani aceasta nu s-a mai întors. G. 
consideră că situaţia familiei s-a înrăutăţit, el împreună cu fratele mai mare au abandonat şcoala, au 
intrat într-un grup de prieteni cu vârste mai mari şi cu preocupări delicvente, au comis multe 
infracţiuni mărunte, furturi de roţi de maşini, de telefoane. G. este în prezent inculpat în cadrul unui 
proces pentru infracţiunea de furt.       

G. consideră că dacă în familie nu ar fi avut astfel de probleme, dacă mama lor nu i-ar fi părăsit, 
situaţia lui nu ar fi fost aceasta. În prezent, se simte singur, trist, obosit, temător de ce se va întâmpla 
în viitor. Îşi doreşte să acţioneze într-un fel pentru a schimba situaţia, nu are capacitatea de a găsi 
singur soluţii, de a lua decizii , pare şi se simte depăşit de situaţie.  

 
Recomandări: 
     
Având în vedere interesul copilului şi nevoia de dezvoltare a acestuia se recomandă: 
- Să fie crescut şi educat într-un mediu familial securizant; 
- Sprijin pentru reintegrare şcolară, pentru asigurarea stimulării intelectuale necesare dezvoltării 

personalităţii; 
- Consiliere individuală centrată pe exprimarea emoţiilor, autocunoaştere şi dezvoltarea 

încrederii în sine, formarea abilităţilor de luare a deciziilor, orientare în carieră; 
 
Medierea relaţiilor dintre copil şi familie 
 
- Prevenirea recidivei; 
- Evitarea anturajelor cu comportamente delincvente. 
 
Teorii: 
Teorii ale dezvoltării copilului (cognitivă, comportamentală, socio- afectivă) 
Teorii ale ataşamentului: J. Bowlby, M.. Ainsworth, Main şi Solomon 
Teorii ale delincvenţei 
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Abandonul școlar în comunitatea rromă 

 
 

Profesor Mocsar Iren,  
Școala Gimnazială TOLDY Sânnicolau de Munte, Bihor 

 
 
Abandonul școlar reprezintă o problemă identificată pe parcursul ultimilor ani drept o 

amenințare serioasă la adresa accesului fundamental la educație, atât la nivel european, cât și la 
nivel național. Vulnerabilitatea la acest fenomen este mai accentuată în statele cu dezvoltare 
economică redusă, cum este și România, unde procente însemnate ale populației se luptă cu 
probleme sociale, dintre care sărăcia este cea mai gravă. Elevii proveniți din familiile aparținând 
acestor segmente sociale sunt cei mai supuși la riscul abandonului școlar, etnia rromă reprezentând 
unul dintre cele mai vulnerabile grupuri din acest punct de vedere. În țara noastră această problemă 
este recunoscută de către autorități și societatea civilă de o bună bucată de vreme.  

S-au efectuat numeroase studii care concluzionează aproape la unison că în România copiii de 
etnie romă au risc de şase ori mai mare decât ceilalţi să abandoneze şcoala, iar percepţia şcolii ca un 
mediu neprietenos sau nefamiliar este cel mai puternic indicator care explică abandonul.1 

Școala noastră funcționează în mediul rural, într-o comunitate în care coexistă armonios 
cetățenii de etnie maghiară cu cei de etnie rromă. De-a lungul carierei didactice am putut participa 
în mod direct la lupta cu abandonul școlar și cauzele sale, din păcate tendința generală subliniată de 
studiile efcectuate la nivel național dovedindu-se și în cazul unității noastre corectă, pericolul de 
abandon școlar fiind mai ridicat în cadrul populației școlare rrome, față de elevii de etnie maghiară.  

Într-un raport din cadrul proiectului Soluţii eficiente pentru prevenirea abandonului şcolar: 
costuri şi mecanisme, desfășurat de Centrul Educaţia 2000+ şi UNICEF, care a avut ca scop oferirea 
de sprijin pentru consolidarea eforturilor generale de abordare a fenomenului părăsirii timpurii a 
școlii de către elevii rromi, sunt identificate câteva cauze esențiale ale acestui fenomen îngrijorător, 
pe care le-am regăsit și în școala și comunitatea noastră: dificultăţile materiale, modelul educaţional 
oferit de părinţi și de frați, dezorganizarea familiei, intrarea prea timpurie pe piaţa muncii, norma 
mariajului timpuriu.2 

Cadrele didactice și diriginții școlii noastre s-au confruntat desori cu situațiile generate de aceste 
cauze. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a asigura 
îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă pe câmp, în 
gospodărie, sau pentru a avea grijă de fraţii mai mici. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. În familiile unde există fraţi 
mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. Există și 
cazuri în care fetele renunță la școală către clasele terminale, pentru a se căsători și a-și întemeia o 
familie, aceste componente ale culturii rrome având întâietate față de dobândirea unei educații. 

Pentru a contacara toate aceste cauze ale abandonului școlar, la nivelul unității noastre școlare 
am încercat să implementăm o serie de măsuri care să faciliteze incluziunea acestui grup defavorizat 
și să reducă discrepanțele dintre elevii rromi și cei maghiari până la nivelul în care acestea nu vor 
mai exista.  

Astfel, prin colaborarea cu diferite fundații oferim ajutoare materiale constante pentru elevii 
rromi din familii sărace, cu ocazia sărbătorilor sau evenimentelor importante din viața școlii. De 
asemenea, colaborâm cu reprezentanții autorităților locale pentru a oferi consiliere și îndrumare 
familiilor defavorizate, pentru a le păstra aproape de școală și a veni, pe cât posibil, în întâmpinarea 
problemelor cu care se confruntă.  

                                                 
1 Aurelia Alexa, Copiii romi au risc de şase ori mai mare decât ceilalţi să abandoneze şcoala, Mediafax, București, 
2013. 
2 Bogdan Voicu (coordonator), Renunţarea timpurie la educaţie: posibile căi de prevenire, 2009. 
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Copiii rromi au parte de ajutor special în efectuarea temelor sau a sarcinilor trasate de cadrele 
didactice. În aceeași ordine de idei, toți elevii rromi sunt mobilizați în activitățile extrașcolare, de 
natură culturală, educativă, sportivă, organizate de peronalul didactic în colaborare cu asociația 
sportivă din localitate, pentru a întări legătura afectivă a elevilor cu comunitatea și a le insufla 
valorile promovate de sistemul de învățământ. 

 
      
BIBLIOGRAFIE: 
   
1. Alexa, Aurelia, Copiii romi au risc de şase ori mai mare decât ceilalţi să abandoneze şcoala, 

Mediafax, București, 2013. 
2. Voicu, Bogdan (coordonator), Renunţarea timpurie la educaţie: posibile căi de prevenire, 

2009. 
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ABANDONUL ȘCOLAR – CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

STUDIU DE CAZ 
 
 

Prof. înv. preșcolar Modrea Mihaela 
Grădinița cu P. P. Nr. 20, 

Dr. - Tr. Severin, Jud. Mehedinți 
 
 
Eșecul școlar constituie un fenomen atât de des întâlnit în toate sistemele de învățământ.  
Implicațiile eșecului școlar sunt multiple. Pe termen lung, efectele eșecului școlar se regăsesc în 

eșecul social. 
Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii.. 
Cauzele care generează acest fenomen sunt multiple. În primul rând una din cele mai grave 

cauze constă în aceea că, școala a ajuns să fie abandonată pentru că nu mai este percepută ca 
valoare în sine. O altă cauză o constituie condiția socio-economică a familiei și caracteristicile 
individuale ale elevilor. 

Abandonul școlar se regăseste în rândul grupurilor defavorizate și este generat de sărăcie și 
marginalizare, de costurile colaterale pe care le presupune învățământul, chiar dacă este gratuit.  

Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 
Pentru a putea reduce numărul abandonurilor școlare ar fi bine să identificăm și să studiem câteva 
cauze: 

- Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie și lipsa oportunităților de 
succes socioprofesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau, muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din sate sau rămân acasă cu grija fraților mai mici. 

- Cultura de origine a elevilor - este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu școala. 
Cunoașterea acestor atitudini și identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în 
raport cu cariera școlară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonului școlar. 

- Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon școlar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului , climatul familial conflictual și imoral, excesiv de 
permisiv, divergența metodelor educative și lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, 
indiferența sau dimpotrivă, tiranică a acestora, iată alte câteva aspecte care conduc spre abandonul 
școlar. 

Factori de natură socială și economică - cum ar fi: crize politice, economice, sociale și morale, 
prăbușirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori – iată alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional și în final – 
abandon școlar. 

- Factorii de natură educațională - insubordonare față de normele și regulile școlare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații și interese slabe în raport cu școala, greșelile dascălilor (de 
atitudine și relaționare, competența profesională, autoritate morala). 

- Anturajul -  de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie – dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a obține obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate – iată alte cauze pentru care elevul abandonează școala. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului școlar: 
- psiho-pedagogice și psiho-sociologice  (urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive); 
- socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice și psihosociale, urmărind 

prevenirea riscurilor de abandon; 
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- psihiatrice (depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 
emoționale, tendințe agresive); 

- juridico-sociale – aceste măsuri permit creșterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor și prin propaganda juridică, în general. 

O bună intervenție a cadrului didactic prin însuși procesul educativ pe care-l desfășoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului școlar prin intervenția acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, școlari a celor determinați de mediul cu potențial 
delictogen, care-l pot cauza. 

De asemenea se pot desfășura programe de prevenire a abandonului școlar cu următoarele 
obiective: 

- Identificarea elevilor aflați în abandon sau risc de abandon școlar în vederea menținerii 
acestora în sistemul învățământului guvernamental de zi; 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea școlară și socială a elevului cu risc de abandon 
școlar; 

- Creșterea gradului de implicare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon sau 
risc de abandon școlar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul școlar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenție bine organizat. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului școlar trebuie cunoscute aptitudinile și nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educație fie el de religie sau etnie diferită față de restul 
copiilor. 

Educația pentru toți este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare dascăl în parte, de 
responsabilitatea și implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să învețe și să se 
dezvolte. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Crețu E., Probleme de adaptare școlară, Ed. All Educațional, București,1999; 
2. Păun E., Școala. Abordare sociopedagogică, Ed. Polirom, Iași, 1999; 
3. Ghica V., Ghid de consiliere și orientare școlară, Ed. Polirom, Iași, 1998 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 
 

Prof. Moiceanu Magdalena, 
C. S. E. I.,, SF. NICOLAE"-Câmpulung 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 
resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. .   Efectele abandonului şcolar 
demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai, cei care 
abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, 
nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei 
comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 

interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala 

 
Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 

de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea 
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surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie 
un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

 
Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 

de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 
Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 
Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  

Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
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copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  

Bibliografie: 
 

 Băban, A. (2001) Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj – Napoca 
 Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
 

prof. Moise Emanuel Petrică 
Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

 
 

Abandonul şcolar. O situaţie cu care se confruntă o parte din şcolile din România. Mai ales în 
zonele slab dezvoltate din punct de vedere economic.  

De ce apare acest fenomen? Poate pentru că învăţământul gratuit nu e chiar gratuit? Sau mai 
degrabă pentru că într-un mediu economic slăbit, copilul preia o parte din responsabilităţile adulţilor 
din familie? 

Atunci când acest fenomen apare la vârste şcolare mici, este clar pentru toată lumea că vinovaţi 
sunt părinţii. Este aproape imposibil ca un copil înscris în învăţământul primar, de exemplu, să 
„aleagă” cu de la sine putere să renunţe la frecventarea cursurilor unei şcoli. Şi totuşi, în rare cazuri, 
există abandon şcolar la aceste vârste mici. 

Statisticile arată că astfel de situaţii apar mai ales acolo unde are loc mai întâi un abandon al 
obligaţiilor faţă de copil din partea adulţilor responsabili de creşterea şi educarea copilului, care se 
manifestă prin părăsirea copilului în căutarea a „ceva mai bun” pentru adult în detrimentul copilului 
sau în părăsirea, aparent temporară a domiciliului dar după aceea evitarea oricărui contact cu copilul 
rămas acasă în grija altor persoane, bunici, rude sau chiar persoane practic străine care, la un 
moment dat, îşi pierd autoritatea în faţa copiilor. 

La gimnaziu, abandonul şcolar deja poate fi determinat şi de intrarea într-un grup de influenţă 
negativă deşi familia este unită şi cel puţin aparent responsabilă. În aceste situaţii, lucrurile se 
produc puţin diferit: grupul de prieteni ai copilului pot fi persoane pe care familia nu le agrează dar 
copilul, în lipsa unui timp de calitate petrecut cu familia, acceptă, la început din curiozitate, atenţia 
şi prietenia grupului, apoi dezvoltă o oarecare „dependenţă” faţă de grupul de prieteni. Dacă în 
familie există, din partea adulţilor, un comportament prea „milităros”, adolescentul ar putea căuta la 
grupul de prieteni relaxarea.  

Dacă în familie există o atitudine din contră, prea relaxată, iarăşi nu poate fi considerat un lucru 
benefic deoarece şi foarte multă libertate poate să ducă la un sentiment de insecuritate pe care 
„prietenii” din afară să îl elimine cu ajutorul unor fapte, gesturi care să ducă în final la abandonarea 
şcolii. Ca să nu mai aducem în discuţie problemele de echilibru (sau dezechilibru) hormonal cu care 
se confruntă copiii la această vârstă. Modificările somatice, influenţele psihologice, atitudinea de 
respingere sau de atracţie a unui grup, pot reprezenta de asemenea motive pentru ca la un moment 
dat, să ne confruntăm cu situaţii de abandon şcolar.  

Cadrele didactice (învăţători şi profesori) au obligaţia să rezolve astfel de situaţii cu care se pot 
confrunta la un moment dat. Discuţiile cu membrii familiei lărgite, cunoaşterea grupurilor de 
influenţă în care „evoluează” copiii, cooperarea cu cei de la Protecţia Copilului pot fi considerate 
modalităţi prin cafre putem iterveni astfel încât să determinăm reîntoarcerea copilului la şcoală.  

Cele mai dificile situaţii, din acest punct de vedere, sunt cele în care copilul ar vrea să meargă la 
şcoală dar părinţii preferă să îl ţină acasă, să îl trimită să facă diferite munci pentru alte persoane sau 
pur şi simplu să îi ţină acasă pentru a îngriji casa, alţi membri ai familiei. De multe ori în astfel de 
situaţii are loc şi inocularea sentimentului că acel copil „nu este bun” pentru altceva. O astfel de 
atitudine duce la scăderea stimei de sine şi poate să reprezinte un factor care să devină 
insurmontabil pentru şcoală.  

Degeaba copilului i se spune la şcoală „tu poţi” dacă acasă i se repetă obsesiv „nu eşti bun de 
nimic”, „cu tine trebuie doar să cheltui”, „nu eşti capabil”... Abandonul şcolar apare în această 
situaţie aproape ca firesc: „de ce aş mai merge la şcoală? Că eu oricum sunt prost, nu ştiu nimic, nu 
sunt capabil, aşa cum spun ai mei... Mai bine stau acasă! Nici nu mai cheltui, nici nu mă umileşte 
nimeni...”, uitând că, de fapt, toate aceste gânduri au şanse să se transforme într-o realitate 
neplăcută în care într-adevăr să fii considerat incapabil, neştiutor, uşor de manipulat. 
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Pentru elevii aflaţi la vârsta liceului situaţia abandonului şcolar poate fi cu mult mai complicată 
şi totodată cu mult mai simplă.  

Mai complicată pentru că după clasa a X-a învăţământul nu mai este obligatoriu deci practic, nu 
poate fi vorba de abandon ci mai degrabă de o renunţare voluntară la perioada de şcolaritate. 
Abandonul, în această situaţie are adesea cauze economice. Familia nu mai susţine din punct de 
vedere financiar elevul: după clasa a X-a cheltuielile la şcoală cresc, inclusiv prin achiziţionarea 
manualelor şcolare aatât de necesare; renunţarea la uniformele şcolare în majoritatea liceelor duce 
de asemenea la creşterea cheltuielilor cu ţinuta de şcoală; influenţa grupului de prieteni este mai 
mare şi atunci şi unele „răzvrătiri” faţă de regulile impuse de familie pot să ducă la „răcirea” 
relaţiilor în cadrul familiei şi să ducă la abandonarea şcolii.  

Mai simplă pentru că după 16 ani, aceşti copii au posibilitatea să îşi obţină „independenţa” 
financiară faţă de părinţi, prin ocuparea unui loc de muncă. Pentru cei care urmează cursurile unor 
şcoli profesionale, stagiile de practică la agenţii economici pot să contribuie la obţinerea unei 
„aparente” independenţe financiare care să îi determine să renunţe la şcoală. Pentru cei din mediul 
rural, uneori, abandonul şcolar este strict legat de asumarea unor responsabilităţi faţă de bunăstarea 
familiei.  

Existenţa unor terenuri agricole care trebuie lucrate, existenţa unor animale care trebuie 
îngrijite, pot fi factori care să ducă la abandonul şcolar. Şi în această situaţie, cadrele didactice au 
rolul de interveni în relaţia cu ceilalţi pentru a contribui la menţinerea unor relaţii corecte în cadrul 
familiei, astfel încât fiecare membru să îşi asume responsabilităţile fireşti: adulţii casei să asigure 
creşterea, educarea şi bunăstarea copiilor, copiii să-şi vadă de şcoală, de formarea lor ca oameni şi 
doar să îşi ajute familia, nu să preia pe umerii lor fragili toate nevoile şi responsabilităţile adulţilor.   
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 

PROPUNATOR: MOLCUT MARIANA                                                  
Liceul Tehnologic ,,Romulus Paraschivoiu,, loc: Lovrin, jud. Timiș 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 
resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.  Efectele abandonului şcolar 
demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai, cei care 
abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, 
nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei 
comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi. Pentru a putea 
reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să studiem câteva 
cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 

interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. 

 
Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 

de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea 
surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie 
un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  
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Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 
Factorii de natură educatională: in subordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor au şi ei un 
rol important în apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 
Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilarie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  

Bibliografie: 
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ABANDONUL SCOLAR 
Cauze si modalitati de prevenire 

 
 

Prof. Inv. Primar  MOLDOVAN  ELENA  RODICA 
Scoala Gimnaziala Petros, Comuna Baru, Judetul Hunedoara 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

 
Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 

şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 
      • Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 
agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 
 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 

lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.Una dintre cele mai grave 
probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul şcolar.  

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
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şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea 
unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea 
anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, 
pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 
influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale". De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Aceasta trebuie să identifice: 

 
        o Cum este fiecare 
        o Ce ştie fiecare 
        o Ce face fiecare 
        o Cum cooperează cu ceilalţi 

 
 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 

1290



copiilor. 
În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 

 
Bibliografie: 

 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei – Bucureşti 2006 
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ABANDONUL SCOLAR 
 
 

profesor invatamant prescolar Moldovan Alina Maria 
GPP Sanmiclaus, judetul Alba 

 
 
Obiectivul Uniunii Europene privind problema abandonului scolar este clar si ferm: o rata de 

abandon scolar in UE sub 10% pana in 2020. 
Cum se va intampla asta? Prin facilitarea accesului la educatie de la varste fragede, reducerea 

numarului de elevi cu performante slabe si a absentelor nemotivate si recuperarea scolara prin 
programe de tipul “a doua sansa”. 

Conform statisticilor, 6 milioane de tineri renunta anual la studii (ceea ce inseamna aproximativ 
14% din numarul total de elevi). Pentru acestia, viitorul este sumbru: somaj, saracie sau 
marginalizare. Tinerii care renunta prematur la studii sunt considerati a fi cei care desi au varstele 
cuprinse intre 18 si 24 de ani, au terminat cel mult invatamantul gimnazial la data la care 
abandoneaza scoala. 

Pentru atingerea obiectivului unei rate medii de sub 10%, statele membre sunt invitate sa 
elaboreze politici care sa acopere intreg ciclul educational, eliminand factorii care determina 
abandonul scolar, rezolvand din timp problemele care apar si oferind o a doua sansa tinerilor care 
regreta deciziile luate la un moment dat. 

Astfel, exista trei directii de actiune: 
Prevenirea – imbunatatirea accesului egal la educatie de inalta calitate de la varste fragede. 

Trebuie introduse masuri menite sa garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs (suportul 
lingvistic pentru copiii de imigranti de exemplu). 

Interventia – indrumari si meditatii pentru elevi, strangerea legaturilor cu parintii, atunci cand 
apar semne cum ar fi absentele nemotivate si performantele foarte slabe 

Compensarea – elevilor care renunta la scoala ar trebuie sa li se ofere ulterior sansa de a obtine 
calificarile pe care nu le-au obtinut prima data. Scolile de tip “A doua sansa” trebuie sa ofere cursuri 
pentru grupuri restranse de elevi, precum si metode de predare mai personalizate si mai flexibile 
comparativ cu scolile obisnuite. 

Abandonul scolar este o problema grava, iar prognozele arata ca acest fenomen se va accentua 
din cauza crizei economice. 

In Romania, rata abandonului scolar a crescut cu o treime in ultimii 9 ani. 
UNICEF evalueaza in prezent situatia abandonului scolar pentru a evalua judetele cu cele mai 

mari rate de abandon scolar. 
Cresterea ratei de abandon poate fi determinata si de criza economica actuala, iar deocamdata 

analizele obtinute de UNICEF pe baza sistemului de monitorizare sentinela a impactului crizei 
economice arata o crestere de 10% a absenteismului scolar. 

Prognoza privind impactul crizei economice estimeaza o crestere a populatiei afectata de 
saracie, lucru care va conduce indubitabil la cresterea fenomenului de abandon scolar. 

Daca inainte de 1989 rata abandonului scolar era foarte scazuta, imediat dupa schimbarea 
regimului si trecerea la democratie s-a constat ca elevii tind tot mai mult sa paraseasca bancile 
scolii. Ei au fost incurajati si de atitudinea parintilor pentru care “cartea nu mai reprezinta o 
prioritate”, nici garantia asigurarii unui loc de munca. Mai mult, emigrarea fortei de munca ii 
afecteaza tot mai tare pe elevi, care fie ca-si urmeaza parintii, fie sunt lasati unor rude sau 
cunostinte apropiate care se ocupa doar superficial de situatia scolara a copiilor. 

Printre actiunile ce pot fi intreprinse pentru reducerea ratei de abandon in tara noastra: 
integrarea elevilor cu risc de renuntare la educatie si mentinerea acestora in sistemul scolar, 
cresterea responsabilizarii cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflati in abandon, 
monitorizarea starii sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor si identificarea periodica a 
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modificarilor in ceea ce priveste factorii de abandon scolar. 
Un alt lucru ce se poate face este cresterea atractivitatii scolii. Iata cateva din actiunile:  
 activitati extrascolare desfasurate in scolile din comunitati cu risc ridicat de abandon, 

precum si in liceele care atrag elevi din astfel de comunitati. 
 organizarea de intreceri intre echipe de elevi constituite in functie de locul de provenienta 
 actiuni sau ansambluri de actiuni cu un caracter periodic, pentru a mentine continuu 

elementul de atractivitate al scolii si a se constitui intr-un factor de antrenare constanta a atentiei 
elevilor in activitati legate de spatiul scolar. 

 motivarea pozitiva a participarii poate fi data prin acordare de premii simbolice grupurilor 
de elevi care sunt mai performante in astfel de actiuni. 

 planificarea actiunilor cu pricina poate fi realizata cu participarea elevilor (dar nu doar a 
acelor care NU prezinta risc de abandon) si a autoritatilor locale (acestea pot fi prezente in faze 
cheie ale actiunilor, furnizand motivatii pozitive atat elevilor cat si cadrelor didactice). 

 utilizarea resurselor scolii pentru atragerea elevilor prin activitati de timp liber. 
Un alt lucru care se poate face este utilizarea experientiei celor ce au renuntat la scoala pentru a 

preveni scaderea increderii in educatie. 
 ar putea fi util ca elevi care au renuntat deja prematur la scoala sa intre in contact cu cei 

aflati in risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea lor curenta despre scoala, cum a 
decurs viata lor post-scolara. 

 fosti elevi ai scolii pot fi atrasi sa isi prezinte istoriile de viata in "mini-conferinte", in care 
dialogheaza cu actualii elevi. 

 implicarea proactiva a cadrelor didactice in combaterea abandonului 
 scolar si renuntarii timpurii la educatie 
 stimularea administratiilor locale si a ONG-urilor de profil sa implice ca voluntari tinerii 

elevi de clasa a VIII-a si de liceu proveniti din comunitati cu risc ridicat de abandon in programe de 
suport pentru batrani si familii aflate in nevoie 

Pana la urma, care ar fi multitudinea de factori ce ii determina pe copii sa nu mai mearga la 
scoala? 

Cauze din mediul familal: dificultatile materiale, modelul educational oferit de parinti sau de 
fratii mai mari care sunt poate mai influenti, dezorganizarea familiei care atrage dupa sine dificultati 
materiale, implicarea in activitati aflate la limita legii, intrarea pe piata muncii. Alte motive ce isi au 
sursa in cadrul familiei: increderea scazuta in educatie, migratia circulatoarie, problemele 
intampinate de copii ce parasesc sistemul de invatamant romanesc si apoi se intorc, si nu in ultimul 
rand etnica. 

Factori care apar in comunitati, unii specifici doar anumitor comunitati: mariajul timpuriu si asa 
zisul “furt de fete” care apar in comunitatile de etnici rromi; aparitia unui copil, lipsa de securitate 
in anumite zone si altii. 

Factori ce apar in mediul scolar: neimplicarea, orientarea scolara si profesionala, repetentia 
frecventa, integrarea insuficienta in colectivul clasei de elevi, familiaritatea mediului scolar. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar Moldovan Dana 

 

Educația este perceputa ca o funcție vitală a societății, iar scoală drept principala instituție prin 
care societatea îşi perpetuează existenta. Astfel scoală este un “factor cheie “ al dezvoltării. De la 
scoală se așteaptă astăzi totul: să ii ajute pe tineri să cunoască trecutul și să înțeleagă prezentul, să ii 
ajute, să conștientizeze și să îşi asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului 
colectivităților către un viitor dorit. Din acest punct de vedere orice problema cu care se confrunta 
acest sistem de învățământ trebuie analizată, dezbătută și trebuie căutate soluții pentru o eventuală 
ameliorare. Pe această linie se înscriu și problemele de risc de abandon școlar și problemele 
comportamentale. 

În plan social, pot fi considerate forme ale eșecului școlar abandonul școlar, excluderea socială 
şi profesională, analfabetismul. 

Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. De 
multe ori abandonul se asociază cu delincvența juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viața de 
familie dezorganizată. 

Fenomenul se înregistrează în special la sate şi în comunitățile de rromi, unde copiii sunt folosiți 
ca sursă de venit sau văzuți ca indivizi cu responsabilități în gospodărie. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor școlare ar fi bine sa identificam si sa studiem 
câteva cauze: 

a) Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie si lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunța in primii ani de studiu, rămânând sa dea o mana de ajutor in gospodăriile proprii 
sau, muncind ca zilieri la oameni mai avuți din sate. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Aceasta stare provoacă deseori, exploatarea copiilor prin 
munca de către părinți. Tendința de a considera ca familiile din zonele defavorizate nu valorizează 
pozitiv importanta educației este superficiala. Lipsa interesului pentru scoală se explica prin 
presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților si prin lipsa de cultura a 
comunității care poate fi susceptibila fata de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre scoli din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care sa asigure transportul elevilor dar, si asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distante mari de scoală. 

b) Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul ca 
mediul socio-cultural de proveniența al elevilor este una dintre cele mai importante variabile in 
reușita sau eșecul școlar si profesional al elevului. Este foarte importanta atitudinea familiei in 
raport cu scoală. Cunoașterea acestora atitudini si identificarea surselor de posibile tensiuni sau 
blocaje manifestate in raport cu carierea școlară a tinerilor constituie un factor important in 
prevenirea abandonurilor. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului școlar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educație fie el de religie sau etnie diferită față de restul 
copiilor. 

Una dintre marile probleme cu care se confruntă mediile politice, şi socio-economice din 
România o reprezintă educația copiilor rromi. 
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Din păcate, cei care nu frecventează sau abandonează școala sunt deseori discriminați – învață 
în clase sau școli separate, puși în ultimele bănci ale clasei, tratați cu indiferență, agresați verbal de 
către copii sau profesori, trăiesc în orfelinate, în instituții pentru copii cu handicap sau, pur şi 
simplu, pe străzi şi în canale. Estimativ, jumătate din romii care trăiesc în România sunt analfabeți. 
Îmbunătățirea accesului şi participării la educație are ca scop prevenirea şi combaterea 
marginalizării şi excluderii sociale prin îmbunătățirea ratei de participare la educație. 
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Abandonul  şcolar. Cauze şi modalităţi de prevenire 

 

Prof. învățământ preșcolar Molnar Ana- Carmen 
G. P. P. „14 MAI” – SATU MARE 

  
 
Abandonul şcolar este printre cele mai neplăcute evenimente din învățământul românesc cu care 

se confruntă societatea contemporană. Copii abandonează școala încă din clasele primare sau chiar 
de la grădiniță. Primii ani de studiu  nu sunt percepuți ca ceea ce sunt defapt sau că au un puternic 
impact asupra copilului, că acești ani îi pregătesc pentru viața socială de mai apoi. În priimii ani de 
grădiniță copilul își însușește cele mai importante noțiuni pentru școlarul de va urca mai apoi pe 
băncile școlii. Elevii nu consideră că şcoala le asigură un viitor concret ce le va asigura traiul de zi 
cu zi. 

Factorii abandonului școlar sunt foarte mulți.  
Familia din care face parte minorul este factorul cel mai important al abandonului. Părinți care îi 

învață că școala nu le-a asigurat un trai bun, că și-au irosit pe băncile școlilor, că munca în 
străinătate e șansa la un trai mai bun.  

Abandonarea copiilor de părinții plecați în strănătate, este un alt factor decisiv în abandonarea 
cu sau fără voie a băncilor școlare. Copiii ajung să sufere din cauza că rămân singuri în grija 
bunicilor, unor rudenii ori chiar persoane străine. Ei devin anxioși sau chiar cu stări de depresie, 
ascunzându-se în propriile frustrări, gânduri și griji. Școala pentru ei este doar o grijă în plus pe 
lăngă dorul de părinți ce  le macină sufletele. Astfel abandonează fără nici un regret școala ce pentru 
ei este doar o povară cu multe probleme matematice, referate plictisitoare, materii fără sens, ore 
multe pierdute pe banci școlare. 

Situația materială precară sau sărăcia îî face pe multi copii, chiar din grădiniță să nu își mai 
doreaască să mearga în unități școlare alături de alți copii, deoarece se simt frustrați, inferiori, 
neglijați sau chiar umiliți. Astfel pentru ei școala/grădinița nu este decât un mediu în care i se 
accentuează și mai mult tristețea provocată de lipsurile materiale sau igienice. 

O altă cauză foarte importantă a abandonului școlar este imaginea scăzută despre sine, lipsa 
autocunoașterii, acestea duc la izolare față de colegi și rezultate foarte slabe la învățătură. Um motiv 
foarte bun pentru ași găsi un anturaj în care i se pare că și-a găsit colegi de suferință, de descărcare 
emoțională, care sunt în asentimentul său ce îi înțeleg toate problemele de care vrea să scape, pe 
care are impresia că nu e poate depăși. 

Restructurarea unităților școlare, programele foarte încărcate. orele de curs foarte multe precum 
și cerințe educaționale exagerate îi fac pe copii sa abandoneza școala. Li se pare inutilă atăta muncă 
care după parerea lor nu îi ajută la exercitarea profesiilor la care speră în viitor. 

Abandonul școlar are cauze foarte multe dificil de stabilit, monitorizat sau găsit modalități de 
prevenine a acestora. 

Părinții ce au abandonat școala ar avea nevoie de indrumări și încurajări pentru a se înscrie la 
cursurile programului “a doua șansă”, să demonstreze propriilor copii că școala e cel mai bun mod 
care te ajută să îți clădești cu propriile forțe un viitor frumos și stabil. 

Copii cu părinți plecați ar trebui susținuți de către familie în mod special și împreună cu cadrele 
didactice și consilierul școlar să găsească soluții cât mai eficiente în atenuarea simptomelor de 
abandon ce le simte copilul în acele momente de cumpănă ce îi umbresc copilăria și anii de școală. 

Familiile ce au situații materiale precare au trebui susținute cu ajutorul unor Fundații sau ONG-
uri ori chiar agenți economici, pentru a ajuta copilul să meargă la școală/grădiniță confortabil, să nu 
simtă lipsurile materiale și respingerea celor din jur. 
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Copii cu probleme emoționale ar trebui susținuți prin ședințe permanente de terapie cu persoane 
specializate și autorizate, ce le va oferii prijin necondiționat și ajutor în eliminarea problemelor 
emoționale.  

Activitățile extracurriculare ar ajuta foarte mult pe toți copii, indiferne de nivelul de pregătire la 
care sunt, de situația materială sau emoțională. În cadrul lor un copil se poate redescoperii, 
autocunoaște, să își cunoască propriile liminte, să își descopere talente, capacități și aptitudini 
ascunse de care să nici nu fi fost coștienți, în care își poate găsi apoi o alinare pentru el sau chiar o 
vocație ce îi poate oferi speranțe pentru un viitor strălucit. 

Pentru ca toți copiii să aibe dreptul la educație, fără ai fi îngreunat accesul la ea, ar trebui găsite 
soluții fie de asigurarea mijloacelor de transpor pe ruta de domiciliu-școală/retur, plata taxei de 
transport sau chiar asigurarea de locații de cazare cât mai confortabile la prețuri rezonabile, la 
îndemâna tuturor părinților. 

Cea mai importantă modalitate de a perveni abandonul școlar ar fi amenajarea spațiilor 
educative cât mai atractive, cu spații generoase, cu materiale didactice specifice vărstei, nevoilor și 
capactatea fiecărui grup de elevi. Tot aci se încadrează și programa școlară ce ar trebui să fie, în 
primul rând centrată pe nevoile educaționale ale copilului, aptitudinile si capacitățile sale. Toate 
informațiile să fie cât mai atractive, în ton cu vremurile în care copilul frecventează școala, să nu 
încarce inutil atat programul copilului cât și memoria cu informații inutile. 

În câteva rânduri am incercat să spun ca abandonul școlar este o situație gravă cu care ne 
confruntăm, că orice școlar indiferent de vârstă trebuie atent monitorizat Împreună cu familia, 
cadrele didactice si specialiști să găsească motalități prin care copilul să se simtă confortabil atât în 
activitățile curriculare cât și cele extracuriculare, că trebuie să instuim în unele cazuri în primul rând 
părinții, apoi copii. 

E minunat pentu un dascăl să aibe rezultate deosebite școlarii, dar să întorci un școlar rătăcit pe 
bancile școli este o izbândă, un razboi câștigat. 
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Cauzele și prevenirea abandonului școlar 

 
 
 

Autor: prof. Molnar Andrea 
 

 
Şcoala, ca factor activ al progresului este chemată să utilizeze cele mai eficiente căi, care să 

asigure şi să stimuleze în acelaşi timp creşterea ritmului de învăţare, formarea de capacităţi şi 
atitudini, însuşirea de cunoştinţe în conformitate cu cerinţele actuale ale societăţii. Şcoala 
contemporană are obligaţia să creeze condiţii adecvate pentru a da posibilitate fiecărui elev să-şi 
realizeze propria lui dezvoltare optimă. Această viziune optimistă asupra accesibilităţii presupune 
încredere şi respect faţă de individualitatea elevului.  

Întreaga activitate din şcoală ar trebui orientată spre formarea personalităţii elevului în 
conformitate cu cerinţele sociale ale vremii, scopul principal fiind integrarea socială. Fiecare copil 
are un potenţial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit şi activizat.  

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai 
provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează.  

Abandonul şcolar nu este obligatoriu un produs al sărăciei, ci al presiunii unor factori de mediu 
pe care individul nu-i poate controla, factori precum starea de sănătate, obligaţiile familiale, starea 
socială, tradiția și obiceiurile comunității/naționalității de care aparține copilul.  

Fenomenul de părăsire timpurie a școlii predomină în rândul unor grupuri aflate în situație de 
risc, cum ar fi tinerii din familii dezorganizate, tinerii provenind din familii cu venituri modeste, 
precum și elevii care au repetat cel puțin un an sau ai căror părinți sunt neșcolarizați. 

Familia este unul din microgrupurile esenţiale din care copilul face parte şi a cărui evoluţie, în 
sens pozitiv sau negativ, influenţează în mod intim şi inevitabil dezvoltarea celui din urmă, sub 
toate aspectele.  

Implicarea părinților este un factor cheie pentru succesul educațional: o casă stimulatoare, 
mediul și implicarea părinților sunt esențiale pentru învățarea și cogniția copilului, dezvoltarea 
socială și emoțională. Părinții și familiile au cel mai direct și mai puternic impact durabil asupra 
învățării și dezvoltării copiilor. Toți părinții și familiile trebuie să fie recunoscute și sprijinite în 
mod corespunzător ca participanți la educarea copiilor lor. 

 Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. 

Profesorii sunt factorul cheie al învățării copiilor și tinerilor la școală și unul dintre principalii 
agenți pentru succesul educațional. Cercetările arată că o relație de susținere între profesor și elev 
este cel mai puternic predictor al implicării și realizării școlare. Este esențial ca profesorii să 
înțeleagă că sunt persoane cu resurse esențiale pentru elev, care pot face o diferență reală în 
traiectoria lor educațională; este la fel de important ca aceștia să fie conștienți de faptul că 
sprijinirea tuturor elevilor pentru a-și îndeplini potențialul este o responsabilitate comună a tuturor 
cadrelor didactice și a comunității școlare în ansamblu.  

Confruntat cu noi provocări, rolul profesorului devine mult mai extins, cu cerințe mai exigente. 
Este nevoie de organizarea unor activități în vederea creşterii frecvenţei şi a menţinerii într-un 
sistem de educaţie de calitate pentru elevii expuşi riscului de abandon şcolar. În cadrul activităților 
de consiliere, comunicare și medierea conflictelor cu elevii, asistenții educaționali vor implica și 
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părinții acestora, pentru o mai bună conștientizare a părinților asupra rolului pe care îl are educatia 
în creșterea copilului, dar și pentru o mai bună comunicare, o mai bună cunoaștere a propriilor 
copii. 

Scenariul unei activități de educație parentală 
Denumirea jocului didactic: ”Insula misterioasă” - rezolvarea unei situații criză, dezvoltarea 

cooperării și a toleranței 
Descrierea activității:  
- părinții vor fi organizați în grupe de câte 5 persoane 
- materiale necesare: bucăți de mochete – ”piatra”, sfoară pentru delimitarea ”mlaștinii” 
- povestea: turiștii/pirații sunt pe o insulă, vulcanul a erupt, trebuie să părăsescă insula în ploaia 

de pietre și lavă, cât mai repede, înainte ca aceasta să fie înghițită de ocean 
- limitarea spațiului: insula și țărmul 
I. Fiecare grupă va primi 5 bucăți de mochete + 1. Va trebui să treacă mlaștina folosind bucățile 

de mochetă/ piatra, astfel încât odată doar o piatră poate fi mișcată 
II. Fiecare părinte se va așeza pe o piatră/bucată de covor pe teritoriul delimitat 
- odată doar un jucător are voie să facă un pas, astfel încât cel din urma lui trebuie să pună un 

picior pe piatra ce va fi părăsită, dacă nu, piatra dispare și cei din urmă nu mai pot ieși la țărm 
- când toți au ieșit la țărm, jocul se termină 
- părinții sunt lăudați pentru cooperare, urmând discuțiile ce sentimente au avut în timpul 

jocului, cum au colaborat cu ceilalți pentru rezolvarea problemei etc. respectiv cum pot valorifica 
experiențele trăite în timpul activității în relațiile cu copii lor. 

Scenariul unei activități de consiliere pentru copii 
Denumirea jocului didactic: ”Rechinul și naufragiații” - dezvoltarea cooperării și a empatiei 
Descrierea jocului: - profesorul asigură dispoziția elevilor, printr-o poveste 
- pirații (elevii) au suferit un naufragiu și înoată (se mișcă) în spațiul limitat 
- căpitanul (profesorul) strigă: ”vin rechinii” 
- elevii se opresc, stau nemișcați și întreabă ”câți rechini” (numărul rechinilor poate fi dat și de 

profesor) 
- în cel mai scurt timp trebuie să formeze grupuri de numărul spus de profesor  
- pirații se țin de mână sau se îmbrățișează, așa scăpându-se de rechini 
- se va întâmpla că vor fi jucători care nu pot fi incluși în grupuri după numărul dat, pirații sunt 

răniți de rechini (stă pe un picior, mâna în spate sau atinge umărul opus, ochiul acoperit cu mâna) 
- la un nou atac al rechinilor, rănitul poate fi vindecat, fiind inclus într-un grup 
- cu acest joc se pot forma grupuri pentru diferite activități, în același timp porni discuții privind 

sentimentele trăite: ”cum te-ai simțit rănit de rechin/rămas singur, neinclus în grup; așteptai să fii 
salvat de colegii tăi?, respectiv concluzii pentru viața de zi cu zi. 

Şcoala, ca factor activ al progresului este chemată să utilizeze cele mai eficiente căi, care să 
asigure şi să stimuleze în acelaşi timp creşterea ritmului de învăţare, formarea de capacităţi şi 
atitudini, însuşirea de cunoştinţe în conformitate cu cerinţele actuale ale societăţii. Spectrul lumii de 
astăzi şi a celei de mâine impune cu necesitate existenţa şi afirmarea unor oameni al căror suflet să 
fie ancorat pe dimensiunea definită prin valori umane şi civice, cum ar fi toleranţa naţională şi 
religioasă. 
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Prevenirea și diminuarea riscului de abandon școlar 

 
 

MOLNAR GIANINA 
 
 

În contextul actual, în care rolul școlii s-a îndepărtat mult de cel tradițional, devenind mai 
complex, e nevoie ca școala să se restructureze, să-și modernizeze structurile, mecanismele și 
serviciile pe care le oferă, pentru a face față noilor roluri și responsabilități care i se atribuie. 

Un prim pas în acest sens îl constituie o nouă abordare a managementului clasei de elevi. 
Managementul clasei este definit ca abilitatea cadrului didactic de a planifica şi organiza activitaţile 
clasei, astfel încât să se asigure un climat favorabil învăţării. Obiectivul final al managementului 
clasei este formarea la elevi a unor abilităţi de autoreglare a comportamentului.  

Cadrul didactic angajează şi dirijează  acţiuni comune cu tot colectivul. Cadrul didactic este 
liderul real al clasei pe care o conduce.  

Majoritatea comportamentelor fundamentale ale cadrului didactic sunt de natură managerială: 
planifică, organizează, comunică, conduce, îndrumă, coordonează, motivează, consiliază, 
controlează, evaluează. 

De  obicei,  un obiectiv major pentru managerul clasei  în primele zile de şcoală este acela de a 
institui un bun control asupra clasei. Începutul anului şcolar este considerat ca un debut al unui 
proces de conducere care cuprinde fazele clasice: diagnoză, prognoză, planificare, decizie, 
organizare şi îndrumare, control şi evaluare. Cadrul  didactic care îndeplineşte rolul de conducător 
al clasei, este foarte interesat şi sensibil la problema primelor zile de şcoală.  

Importanţa primei zile de şcoală o reprezintă integrarea elevului atât în activitatea şcolară, cât şi 
în dinamica grupului, dezvoltând, din acest punct de vedere, două tendinţe contradictorii:  

 nevoia de a se afirma ca individualitate în acţiuni independente;  
 nevoia de a coopera şi de a interacţiona cu ceilalţi membrii ai grupului.  
Integrarea elevului reprezintă un proces psihopedagogic de asimilare a normelor clasei, de 

participare la activitatea colectivă şi de urmărire a scopurilor grupului stabilite prin decizii 
colective.  

Crearea unui univers ludic, în care copilul să se simtă bine, favorizează integrarea copilului și 
crește motivația acestuia pentru învățare. Elevii vor veni cu mai multă plăcere la școală și vor da un 
randament mai mare într-un mediu relaxant și sigur, decât într-un mediu tensionat, de amenințare. 
Frica, sentimentele negative distrug interesele cognitive, dorința de colaborare și de autorealizare. 

O altă nevoie a copilului este aceea de a fi apreciat. Această nevoie este satisfăcută treptat, pe 
măsură ce copilul acumulează experiențe și competențe în diferite sarcini și prin aprecierile 
pozitive, laudele primite pe merit de la cadrul didactic și colegi.  

Elevul trebuie să capete încredere în sine. Este sarcina cadrului didactic de a-l ajuta în acest 
sens. Școlarul trebuie supus unei evaluări constante și corecte, pe care să o accepte. Autoevaluarea 
este foarte importantă pentru elev. El trebuie să învețe să se autoaprecieze. Astfel sunt eliminate 
suspiciunile și neîncrederea. 

Este foarte important să ne ocupăm de copiii care la prima înfrângere ar putea renunța la 
confruntare, s-ar retrage și ar prefera situațiile confuze, mediocre. Nereușita trebuie transformată 
într-o pârghie a autocunoașterii. Poate fi preludiul unei noi încercări. O înfrângere poate însemna o 
trezire. Elevii trebuie pregătiți pentru a găsi în sine resurse de a căuta și de a merge mai departe în 
cazul unui eșec. Este rolul managerului clasei de a crea condiții favorabile de depășire a acestor 
situații. 

Atunci când părinţii sunt parteneri în educaţia copiilor, rezultatele determină performanţele 
elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar şi scăderea delicvenţei. 
Buna comunicare dintre părinţi şi profesori este esenţialul succesului. Orice lecţie se predă la 
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nivelul clasei pentru a se asigura că toate conoştinţele au fost pe deplin înţelese. Elevii care au 
dificultăţi de învăţare sunt antrenaţi,în mod deosebit, în repetareaideilor principale, a unor 
definiţii,generalizări,sunt ajutaţi în rezolvarea temelor independentecare se dau în clasă. Alt aspect 
de înlăturare a eşecului şcolar îl reprezintă crearea unor situaţii speciale de succes. O întrebare 
adresată la timpul potrivit unui elev îl poate stimula să ţină pasul cu ceilalți şi să treacă din postura 
de receptor al informaţiilor în cea de folosire a raţionamentului.  

Mijloacele de realizare a progresului constau  în controlul atent al temelor efectuate de elevi 
acasă,munca independenta bine aleasă pentru a consolida cunoştinţele predate,activizarea elevilor 
pe tot parcursul lecţiei, respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale. 

Profesorul reprezintă piesa de bază în acţiunea de asigurare a reuşitei şcolare. Pentru aceasta 
trebuie să dispună nu numai de o bună pregătire de specialitate,dar şi de o competenţă 
psihopedagogică în a stabili factorii şi metodele cele mai adecvate de redresare a abandonului 
şcolar. 

Există o veche şi excelentă maximă care spune că ’’o educaţie părintească eficientă constă în 
primul rând în a-i da copilului rădăcini să se dezvolte şi apoi aripi să zboare’’. 

 
Bibliografie: 

 J. Olsen, T.W. Nielsen, Conceperea de metode pentru managementul clasei, 2009 DPH 

 *** Didactica, revistă de comunicări științifice, 2013 
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Abandonul școlar- Cauze și modalități de pevenire 

 
 

Prof. inv. primar Molnar-Kovacs Emese 
 
 
Abandonul şcolar este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există multe motive 

de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, probleme 
sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin. Nivelurile scăzute de educaţie nu au 
consecinţe grave numai pentru tinerii în cauză, dar implică folosirea ineficientă a cheltuielilor de 
învăţământ, în plus, având în vedere schimbările demografice actuale, şi anume îmbătrânirea 
populaţiei, ţările europene nu îşi pot permite risipa de talente. În limbajul de specialitate se 
realizează o diferenţă între termenele de „părăsirea timpurie a şcolii” respectiv „abandonul şcolar”.  

Termenul „părăsirea timpurie a şcolii” include renunţarea la toate formele de educaţie şi 
formare profesională înainte de finalizarea învăţământului secundar superior sau echivalentul în 
educaţia şi formarea profesională (ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, după 
caz, de anul de completare) până când „abandonul şcolar” este utilizat cu un sens mai restrâns: ea se 
referă la întreruperea unui curs în desfăşurare în învăţământul general sau profesional şi de formare 
(Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 11(564), pp. 37-47, Erika GYÖNÖS, 
p.38)  Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, în momentul de faţă suntem pe locul 
trei în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a şcolii. Conform aceluiaşi organism european, 
18,9% dintre tinerii români din intervalul de vârstă cuprins între 18 şi 24 de ani renunţă la studii. La 
nivelul Uniunii Europene, suntem depăşiţi doar de Spania, cu un procent al abandonului şcolar de 
20,3%, şi de Malta, cu 20,1%. 

Din punct de vedere al sexelor, deţinem o altă tristă supremaţie: 18,3% dintre fetele românce 
abandonează şcoala, procentul fiind semnificativ mai mare decât cele înregistrate în Spania sau în 
Bulgaria, ţara în curtea căreia ne uităm obsesiv atunci când vine vorba despre studii şi statistici 
europene sau mondiale.  Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, 
în vreme ce la nivelul întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în Bulgaria, este de 
scădere. La fel de grav este faptul că un procent important din aceşti tineri nu doresc să intre în 
câmpul muncii după abandonarea studiilor. 

Aproximativ o cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt clase, 75% dintre copiii rromi 
nu termină gimnaziul. Potrivit celui mai nou raport de ţară, principala cauză sunt politicile oficiale 
defectuoase. 

Nu ajunge doar programul ”Cornul și laptele” pentru a ține elevii la școală, desi sunt din păcate 
mulți copii care nu mai au altă masa asigurată de părinți decât cee ace primesc la școală. Din 
experiența mea de dascăl pot evidenția cazurile, în care elevii cu situația materială precară cer voie 
să ducă acasă pentru frații lor mai mici porțiile rămase din corn și lapte. Dar acest ”ajutor” depinde 
de mărinimia celorlalți elevi: cei care având pachețele îmbelșugate de acasă renunță la porțiile lor 
primate de la școală în favoarea celor nevoiași, pentru că statul nu premite distribuirea în acest scop 
al porțiilor rămase ale elevilor absenți pe ziua rspectivă: acestea trebuie returnate la administrație. 
Dascălul trebuie să intervină în acest process prin medierea unor situații în care elevii nevoiași să nu 
experimenteze umilința dacă doresc să-i ajute pe cei de acasă în acest fel. 

Din punct de vedere psihologic, motivele principale ale unui tânăr care abandonează școala sunt 
ereditare, sociale și educaționale. Sărăcia este principalul motiv, urmat de lipsa de cunoaștere cu 
privire la beneficiile educației și neimplicarea părinților sau tutorilor. Educația contra abandonului 
școlar se face atât la nivel individual, cât și național, prin programe de educare a părinților cu 
privire la beneficiile școlii pentru copiii lor și prin programe de finanțare, în cazul familiilor lipsite 
de posibilități materiale. Am întâlnit în cariera mea de dascăl multe situații în care școala și 
societatea și-au făcut datoria de a facilita integrarea elevilor rromi în clase de educație normal, dar 
elevii ajungeau să aibă atâtea absențe încât să trebuiașcă să fie trecuți la categoria ”abandon școlar” 
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din lipsa de interes al părinților care refuzau să se trezească de dimineață la o oră matinală să-și 
pregătească copii pentru școală (toaleta de dimineață, mic dejun, nsoțirea lor până la școală). Sunt 
situații în care ar trebui intervenit de asistenții sociali la nivelul familiei pentru a conștientiza în 
părinți posibilitățile care se deschid unui copil în urma educației, nu doar tăierea alocațiilor copiilor 
în urma constatării abandonului școlar.  

În legislație există anumite căi de a sancționa părinții care nu își dau copii la școală, dar cu efect 
foarte slab: Art. 380 din Noul Cod Penal” Împiedicarea accesului la învăţământul general 
obligatoriu” este inclus în capitolul  ”Infracţiuni contra familiei” și  stipulează în alinieatul nr. 1 că: 
”Părintele sau persoana căreia i-a fost încredinţat, potrivit legii, un minor şi care, în mod 
nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învăţământului 
general obligatoriu se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.” Dar eu nu am 
auzit în întreaga mea carieră de 26 de ani în învățămân de nici un caz în care părinții dezinteresați 
au fost măcar amendați pentru că nu-și trimiteau copii la școală, chiar dacă școala la rândul ei a 
îndeplinit toate măsurile legale de atenționare și înștiințare atât a părinților (prin șcrisori, prin 
anunțarea polițistului de proximitate, anunțarea Inspectoratului școlar sau al Asistenței Sociale). 
După părerea mea aici ar trebui începută intervenția. 
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Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Mondoacă Florin 
Școala Primară Bucșana, jud.Gorj 

 
 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
     O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 
• Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 
agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. Ca obiective în cadrul unui 
program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

 Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului 
şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au 
fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare 
pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care 
se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
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ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 
     Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Educaţia pentru toţi este 
o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de responsabilitatea şi implicarea 
tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 

 
 

Bibliografie: 
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Educaţiei – Bucureşti 2006 
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Inadaptarea elevului la activitatea de învățare, inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) 

și/sau externi (socio-economici, socio-culturali) ai copilului pot reprezenta cauze ale abandonului 
școlar. De asemenea,  lipsa îndrumării din partea familiei, respectiv plecarea părinților la muncă, în 
străinătate, și lăsarea copiilor în grija rudelor pot provoca un dezechilibru al stării emoționale a 
acestora, îi pot dezorienta și îi pot descuraja atunci când trebuie să depună un efort semnificativ în 
ceea ce privește activitățile școlare iar un copil care resimte un disconfort în plan fizic, psihic sau 
emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a abandona școala.  

 Printre caracteristicile unui copil care renunță la școală, se numără: absențe nejustificate multe 
și vagabondajul, neadaptarea la mediul școlar, neînțelegerea obligativității școlii, lipsa prietenilor 
din rândul colegilor, instabilitate emoțională cauzată, de exemplu, de nepăsarea părinților sau de 
plecarea acestora în străinătate, neîncrederea în sine, în forțele proprii, provenirea din medii sărace 
sau din familii dezorganizate, cerințe educaționale speciale, comportamente agresive atât la nivel 
verbal cât și fizic, dificultăți de concentrare și de atenție, prezența sporadică la școală/grădiniță, 
absența unui model în familie, performanțe școlare scăzute, formarea unor vicii precum consumul 
de alcool și/sau droguri, lacune în sfera achizițiilor cognitive.  

In condițiile în care, pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia el se află sunt 
primii „profesori” care au datoria de a construi temelia unui parcurs viitor de succes al acestuia, 
familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: asigurarea unor condiţii socio-
economice cât mai  bune, ceea ce înseamnă hrană zilnică, pacheţelul cu mâncare pentru şcoală, 
îmbrăcăminte şi încălţăminte,  condiţii locative necesare studiului,  resurse educaționale necesare, 
asigurarea unei stabilități  emoționale, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat, 
asigurarea unei atmosfere familiale propice  învăţării, a unui exemplu care să reprezinte un reper în 
viața viitorului adult, implicarea părinților în tot ceea ce înseamnă viață școlară și socială a 
copilului, încurajarea și sprijinirea copiilor în accederea la forme cât mai înalte de educație, 
implicarea copiilor în activități extrașcolare și de voluntariat, în scopul petrecerii unui timp liber de 
calitate 

La rândul ei, școala are rolul de a-i identifica pe acei elevi care, din diferite cauze, la un moment 
dat se află în pericol să abandoneze școala și de a găsi soluții, tocmai pentru a asigura șanse egale 
tuturor copiilor.  

Factorii cei mai importanți în diminuarea sau reducerea abandonului școlar sunt: respectarea 
particularităților de vârstă și individuale ale copiilor și propunerea de sarcini școlare atractive și 
neexagerate cantitativ, organizarea de activități extracurriculare diverse și cât mai interesante, 
desfășurarea de lecții interactive, centrate pe elev, desfășurarea de activități remediale cu elevii care 
întâmpină probleme în înțelegerea unei discipline de studiu, comunicare asertivă cadru didactic-
elev-părinte, să se lucreze la clasă cu toți copiii, în mod diferențiat, oferta școlară să fie atractivă și 
în accord cu interesele și  aptitudinile copiilor, sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul 
individualizat, adaptat nivelului real al copilului, care să nu-I timoreze sau să-i diminueze 
încrederea în sine, să se pună accent pe o disciplina școlară nici excesiv de permisivă, dar nici 
excesiv de rigidă, școala să beneficieze de o dotare materială care să permită un proces educativ de 
calitate, încheierea de parteneriate cu comunitatea, programe regulate de consiliere pentru părinți, 
eventual desfășurarea cu aceștia de cursuri de tipul “Educăm așa” și, nu în ultimul rând, o 
colaborare permanentă și strânsă cu familia. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
 

Prof. Morar Diana                                                                    
Școala Gimnazială ”Ioan Slavici” Șiria                                                    

Strctura Grădinița PN Galșa 

 

Ce este abandonul școlar? De ce abandonează copiii școala? Care ar fi cauzele? Sunt doar 
câteva dintre întrebările adresate de către profesori, specialiști, cercetători. Orice cadru didactic 
dorește să educe cât mai mulți educabili, pentru o calitate cât mai bună a educației. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. La 
nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de 
integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu 
colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele 
didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în 
permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia 
autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială.Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel 
de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor primare 
sau gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile 
proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților 
din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare 
educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
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formale. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

 în măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 
un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

Acestea sunt numai câteva exemple care pot influenţa scăderea ratei abandonului şcolar, mai 
ales în cazul elevilor care provin din familii cu venituri mici sau foarte mici. Pe lângă acestea este 
importantă şi infrastructura şcolară, cadrele didactice şi atitudinea familiei şi a societăţi faţă de 
„carte” din care provine copilul. 

 

Bibliografie:  
 

http://dar.episcopiadevei.ro/ 
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Metode de prevenire a abandonului şcolar în rândul elevilor cu TSI 
 
 

Morar Elisabeta,  
Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” Baia Mare 

 
 
Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent 

de nivelul la care s-a ajuns,   înaintea încheierii actului de studii început. 
Există multe motive pentru care  tinerii renunţă prematur la educaţie. Cele mai cunoscute şi mai 

mediatizate sunt: cele economice (situaţia  financiară defavorizată, lipsa resurselor materiale 
necesare procurării rechizitelor şi articolelor de vestimentaţie),  cele socio-culturale (mediul în care 
tânărul creşte şi se dezvoltă, atitudinea familiei în raport cu şcoala, provenienţa din familii 
dezorganizate, anturajul) şi cele de natură educaţională ( insubordonarea față de normele şi regulile 
şcolare, chiulul, absenteismul, repetenția, motivațiile şi interesele slabe în raport cu şcoala, greşelile 
dascălilor de atitudine şi relaționare, competența profesională a cadrelor didactice) .    

Există o categorie aparte de elevi care dacă nu sunt încurajaţi suficient şi nu sunt ajutaţi să-şi 
depăşească stima de sine scăzută sunt sortiţi eşecului şi abandonului şcolar, sunt cei care  sunt 
catalogaţi şi etichetaţi drept leneşi sau proşti. Ei sunt elevii cu tulburări specifice de învăţare.  Este 
important să se facă distincţie între TSI şi dificultăţile de invăţare.  

În vreme ce  TSI au o cauză neurobiologică legată de modul în care creierul procesează 
informațiile, adică modalitatea în care acesta primește, integrează, reține și exprimă informația, 
dificultăţile de învăţare provin de cele mai multe ori din lipsa motivaţiei intrinseci a elevului. Printre 
tulburările specifice de învăţare se pot enumera: dislexia (tulburare de citire și ortografie), disgrafia 
(tulburare de scriere și dificultăți ale unor abilități motorii fine), discalculia (tulburare de calcul și 
aritmetică) şi dispraxia (tulburare în coordonarea motrică grosieră și fină).  

Există o serie de stereotipuri legate de persoanele cu TSI,  cel mai des utilizat este acela că nu 
pot reuşi niciodată la şcoală sau în viaţă. Elevul auzind des şi de la mai multă lume acest lucru 
ajunge să creadă că întradevăr nu este bun la nimic, că nu poate faţă vieţii de şcolar şi sfârşeşte prin 
a abandona şcoala.  

Este foarte  important să identificăm timpuriu aceste tulburări şi impreună cu consilierul şcolar 
şi logopedul să oferim elevului sprijinul de care are nevoie,  să informăm părinţii despre situaţia 
copilului, să ne punem de acord cu metodele şi strategiile  de implementare acasă şi la şcoală. Cu 
cât o tulburare specifică de învăţare este diagnosticată mai devreme, cu atât mai devreme se va 
aplica intervenţia corectivă  crescând şansele de reuşită şcolară. 

 În cazul  în care întâlnim dificultăţi serioase şi persistente, se vor utiliza măsuri suplimentare 
specializate pentru a sprijini învăţarea şi incluziunea. Aceste măsuri necesită intervenţii frecvente şi 
mai intensive, adaptate nevoilor şi potenţialului fiecărui elev. Sălile de clasă supraaglomerate şi 
diversitatea elevilor din şcolile româneşti, fac mai greu aplicabile aceste măsuri, în timp ce în alte 
ţări numărul redus al elevilor facilitează plierea măsurilor, metodelor şi mijloacelor pe nevoile 
fiecărui elev în parte.  

Procesul de predare-învăţare trebuie organizat în funcţie de necesităţile fiecărui elev. Dascălul 
trebuie să motiveze şi să antreneze fiecare elev în activitatea didactică, să prezinte conţinutul vizual, 
auditiv şi tactil, fizic, astfel încât informaţia să fie accesibilă şi eficientă fiecărui elev,să elaboreze 
hărţi mentale,  să le permită elevilor diverse modalităţi de exprimare şi participare la clasă (laptopul, 
reportofonul, calculatorul etc.) 

Dascălului îi revine un rol foarte important în prevenirea abandonului şcolar la copiii cu 
tulburări specifice de învăţare. El trebuie să identifice (cu ajutorul persoanelor abilitate) aceste 
tulburări şi să contribuie prin tot procesul didactic la ameliorarea acestora, să fie un sprijin moral şi 
motivaţional elevilor cu TSI.  

 

Bibliografie: Platforma MOOC Dys România- https://www.thecn.com/ 
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ABANDONUL ȘCOLAR ȘI GRĂDINIȚA 
 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. MORAR IOANA CIPRIANA 
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 3 SEBEȘ, ALBA 

 
 
Abandonul școlar poate fi considerat una dintre formele eșecului școlar, alături de 

marginalizarea și excluderea socială și profesională, analfabetismul, reprezentând o problemă acută 
a sistemului de învățământ românesc. De cele mai multe ori abandonul se asociază cu delicvența 
juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viața de familie dezorganizată, cu excluderea socială. Cei care 
abandonează școala sunt mai predispuși să devină dependenți de programele sociale oferite de stat, 
se confruntă cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă, fiind șomeri sau asistați sociali. 

Abandonul școlar timpuriu este mai frecvent în rândul copiilor care provin din medii sărace și 
defavorizate, fiind adesea corelat cu sărăcia și excluderea socială. De cele mai multe ori cei care 
abandonează școala provin din familii de rromi, în comunitățile acestora existând și obiceiul 
căsătoriei timpurii. Nu de puține ori s-a observat tendința manifestată de copiii ai căror părinți au 
părăsit timpuriu școala de a face și ei înșiși același lucru. 

Fenomenul de absenteism conduce la insuccesul școlar și constituie unul dintre cei mai 
importanți factori care precedă abandonul școlar. Absenteismul devine o problemă socială, un 
semnal tardiv al existenței unei probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de 
interes, motivație, încredere în educația școlară. 

Cu toate că la nivel preșcolar nu se poate vorbi de un abandon școlar, consider că o integrare cu 
succes în mediul școlar, încă de la vârsta grădiniței, reprezintă un factor important în reducerea 
absenteismului și, implicit, a abandonului școlar. Observând că de la an la an copiii se integrează tot 
mai greu la mediul grădiniței, că relațiile dintre copii nu se mai bazează pe respect și colegialitate, 
că sunt tot mai mulți copii cu diverse tipuri de deficiențe pe care încercăm să-i ajutăm să se 
acomodeze la viața școlară, am hotărât să abordez o temă care, ușoară la prima vedere, mi-a ridicat 
o serie de întrebări și m-a provocat să găsesc răspunsurile la ele.  

Cu siguranță nu există un cadru didactic care să nu se fi întrebat de ce unii copii se acomodează 
foarte ușor la grădiniță, iar unii aproape că se termină grupa mică și nu s-au acomodat perfect la 
colectivul și viața din grădiniță. Există o diferență foarte mare între viața din grădiniță și cea de 
acasă, unde copiii sunt în centrul atenției, unde întreg universul se învârtește în jurul lui. Am ajuns 
la concluzia că, pe lângă profesionalismul de care trebuie să dea dovadă educatoarea, importantă în 
acomodarea ușoară a copilului este atitudinea părinților față de grădiniță și dacă aceștia sunt sau nu 
pregătiți să își lase copiii pe mâna unui străin. Copiii speculează orice slăbiciune din partea 
părinților, iar un comportament ezitant va duce la o acomodare greoaie. În acest sens am stabilit 
câțiva pași care să ușureze acomodarea: părinții trebuie să se informeze cu privire la grădiniță și la 
programul acesteia, după care să își pregătească copilul din timp pentru grădiniță, să-i povestească 
cât de frumos este la grădiniță, câte jucării sunt, câți prieteni își va face, câte activități interesante se 
vor desfășura în cadrul ei. Indicat este ca, înainte de a începe grădinița, părinții să meargă în vizită 
cu copilul la grădiniță în perioada desfășurării diverselor jocuri distractive, să arate câtă încredere 
are în personalul grădiniței; mult mai ușoară va fi adaptarea dacă în grupă copilul are prieteni, pe 
care și-i poate face în parc- de aici necesitatea începerii socializării încă de când copilul este 
bebeluș; asigurarea în mod repetat și cu fermitate că părintele se va întoarce, spunându-i exact când 
se va întâmpla acest lucru. 

În general, perioada de două-trei săptămâni de la începerea grădiniței este suficientă pentru a se 
realiza acomodarea micuților cu noul mediu. În tot acest timp, dar și după aceea, fiecare cadru 
didactic desfășoară o serie de activități pentru cunoașterea și evaluarea copiilor, folosind diferite 
metode și instrumente de cunoaștere a acestora. Metoda care furnizează cele mai bogate date care 
ne ajută să cunoaștem copilul este metoda observației, prin care obținem informații despre conduita 
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și manifestările copiilor. Aceste informații ne dau detalii despre trăsăturile de temperament, 
deprinderile și obișnuințele de comportare, modul în care au fost educați acasă și care vor fi trecute 
în grila de înregistrare a fiecărui copil. 

Este evidentă necesitatea realizării unei evaluări cât mai obiective și fidele pentru că, în funcție 
de datele obținute, se va stabili demersul viitor din activitatea didactică. Datorită noilor tehnologii 
care au apărut în societate și cu care copiii sunt familiarizați încă de mici, este indicat ca evaluarea 
să se realizeze atât prin mijloace tradiționale, cât și prin mijloace moderne, activ-participative, care 
să atragă copiii și care să le stimuleze gândirea și procesele gândirii. Și asta pentru că ne dorim să 
educăm copii care să se descurce în situații noi, problematice, care să știe să facă corelații între 
cunoștințele din diverse domenii și să le aplice în practică și, nu în ultimul rând, să le dezvoltăm 
capacitatea de lucru în echipă și încrederea în forțele proprii. 

Activitatea principală în perioada preșcolară o reprezintă jocul. Deosebit de importante în 
activitatea didactică, jocurile sunt cele care relaxează, distrează și binedispun. Alegerea jocului 
potrivit la momentul potrivit ne aduce nouă, cadrelor didactice, niște informații prețioase cu privire 
la copil, la caracterul lui, la relațiile dintre el și ceilalți, la cunoștințele pe care le posedă. Pentru 
copii jocurile sunt modalitatea prin care ei se exprimă cel mai ușor, prin care își spun mulțumirile și 
nemulțumirile, prin care se manifestă fără nicio prefăcătorie. Fiecare joc își are rolul și scopul lui, 
fiecare jucărie, oricât de nesemnificativă pare, prin manipularea ei, îi ajută să își formeze percepții 
și reprezentări fidele, clare. Prin intermediul simțurilor descoperă căldura, frigul, asprimea sau 
moliciunea, netezimea sau duritatea obiectelor. Jocurile de construcții, de rol, jocurile de mișcare, 
jocurile didactice folosite în cadrul activităților pe domenii experiențiale dezvoltă o serie de însușiri 
psihice ca atenția, imaginația, memoria, mijlocesc trăirea de numeroase și variate emoții: dorința de 
a câștiga, bucuria, frustrarea, extazul, dezamăgirea, etc. Prin intermediul jocurilor se pun bazele 
dezvoltării corecte a copilului atât din punct de vedere intelectual, al limbajului, dar și moral și 
comportamental; se formează și se dezvoltă capacitatea de observare, răbdarea, perseverența, 
spiritul de colectiv, respectul față de cei din jur, respectul față de adevăr, responsabilitatea, cinstea 
și corectitudinea, spiritul de fair-play. 

Dar tot timpul trebuie să ne amintim că copiii sunt egali și fiecare are capacitățile lui pe care 
trebuie să le exploatăm la maxim. În acest sens copiii trebuie încurajați să participe la activități, fără 
a-i trata diferențiat, trebuie sprijiniți și apreciați pozitiv, iar cel mai mic progres trebuie evidențiat. 
Dacă noi, ca educatoare, acceptăm limitele copiilor și îi primim în grupă cu aceeași dragoste și 
interes, le explicăm atât lor cât și părinților că nimic nu va împiedica activitatea din grădiniță, atunci 
toți copiii vor colabora unii cu ceilalți iar succesul integrării școlare nu va avea de suferit. 

Cu un start corect, de succes, în activitatea școlară, fiecare preșcolar poate deveni un școlar cu 
interes pentru învățătură. Consider că micșorarea gradului de abandon școlar depinde, în mare 
măsură, de startul copiilor în viața școlară. Să încercăm, deci, să dăm un start egal tuturor copiilor, 
indiferent de mediul din care provin! 

Privită din afară, meseria de educatoare pare una ușoară. Privită prin ochii educatoarei 
competente, care își dorește ce e mai bun pentru copiii ei, este o meserie cu permanente provocări, 
sacrificii, bucurii, succese și eșecuri.  

,,...Eu sunt copilul. Tu ții în mâinile tale destinul meu. 
Tu determini în cea mai mare măsură dacă voi reuși sau nu voi reuși în viață! 
Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” 
(Child’s Appeal, Mamie Gene Cole) 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului școlar 

 

Prof. înv. preșc. Morariu Mihaela Elena                                                   
Grădinița cu P. P. „Piticot” Cîmpeni /Alba 

 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 
 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 

mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 
 factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 
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 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 

     Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare 
copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului 
şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el 
de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 
   Bibliografie: 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

-CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE- 
 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEANU MARE, JUD.CLUJ 
STRUCTURA –ȘCOALA PRIMARĂ IACOBENI 

PROF. ÎNV. PRIMAR, MOREA MILUȚ 
 

 

Abandonul școlar a existat și există în orice tip de societate, așadar el nu poate fi eliminat în 
totalitate. Eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul școlar este practic imposibilă. 
Măsurile de prevenire nu-și pot propune decât intervenții asupra factorilor responsabili de 
abandonul școlar în vederea limitării acțiunii lor nocive. Deseori măsurile preventive nu sunt bine 
coordonate și ele nu-și ating scopul. 

Atunci când discutăm despre o problemă atât de actuală și de delicată precum prevenirea 
abandonului școlar, trebuie să avem în vedere o analiză SWOT pe care o putem realiza în vederea 
depistării unor metode eficiente de prevenire a abandonului școlar. Dacă încercăm să cunoaștem și 
să analizăm punctele tari ale acestor copii cu risc de abandon școlar, o să depistăm că fiecare are 
ceva bun și acel ceva poate fi valorificat la maximum cu condiția să vrem să evidențiem ceea ce este 
pozitiv și să nu observăm doar aspectele negative.  

Unii dintre ei, ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii sau pot avea anumite abilități 
tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot fi atenți la detalii sau pot 
fi foarte buni la sport, dans sau muzică. Așadar, datoria noastră de dascăli este aceea de a descoperi 
preferințele, gusturile și dorințele lor, pentru a-i putea consilia și ajuta în dezvoltarea abilităților.  

 
În opinia mea, unele dintre cele mai cunoscute cauze ale abandonului școlar ar fi:  
 
 climatul familial defavorabil care îi împiedică de multe ori să învețe sau să își îndeplinească 

cu succes sarcinile școlare; 
 situația financiară precară; 
 familii dezorganizate; 
 cultura de origine a elevilor; 
 factorii de natură educațională; 
 anturajul. 
       Printre acțiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea abandonului școlar se pot enumera: 
 facilitarea la educație de la vârste fragede; 
 reducerea numărului de elevi cu performanțe slabe și a absențelor nemotivate; 
 recuperarea școlară prin programe de tip ,,a doua șansă’’; 
 integrarea elevilor cu risc de renunțare la educație și menținerea acetora în sistemul școlar; 
 creșterea responsabilizării cadrelor didactice; 
 reintegrarea elevilor deja aflați în abandon; 
 monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor; 
 existența unor programe guvernamentale care să vizeze prevenirea abandonului  școlar; 
 existența unor programe inițiate de ONG, care să urmărească reducerea sau chiar eradicarea 

fenomenului de abandon școlar; 
 promovarea și încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii și combaterii abandonului 

școlar. 
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Consider, că tema abandonului școlar este foarte mult abordată în mediul școlar. Din nefericire, 
abandonul școlar reprezintă un motiv de îngrijorare și pentru aceasta școala trebuie să aibă o relație 
foarte strânsă cu membrii familiei.  

Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu numeroase 
obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru a le oferi 
șansa unui viitor mai bun. 
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AFACEREA: NOTIUNE; ETAPE; CARACTERISTICI 

 

PROF. DR. MORJAN CRISTINA ANTOANETA                                          
COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGERAU TARGU JIU 

 
In acceptiunea unor dictionare din Romania, afacerea este descrisa si ca reprezentand o 

„…tranzactie financiara, comerciala sau industriala bazata, de obicei, pe specula sau speculatii”!… 
Si cum totul (sau aproape totul) tine de cultura, de educatie si de modul de a fi, de ce sa ne mai 
miram ca „afaceristii” sunt, obligatoriu, in conceptia unora dintre mai „marii” nostri, niste indivizi 
dubiosi, necinstiti, hoti, corupti, „pusi pe capatuiala” si asa mai departe?!… Sau si mai „interesant”, 
auzim vorbindu-se, din ce in ce mai des, cand despre afaceri cinstite si/sau afaceri corecte, cand, 
dimpotriva, despre afaceri murdare, afaceri necurate, afaceri dubioase etc. In acest context, facem 
urmatoarea precizare: afacerile sunt afaceri si, intr-o economie normala, nu pot exista nici afaceri 
cinstite si/sau corecte, nici afaceri murdare, necurate si/sau dubioase ci, pur si simplu, numai  
afaceri!… 

In tari cu mai multa experienta in domeniul economic (si nu numai), notiunea de afacere are si 
alte acceptiuni. Spre exemplu, americanii „vad” afacerea ca pe o „… tranzactie cu finalitate 
financiara”, britanicii o inteleg ca fiind „…un lucru ce trebuie facut, pentru a castiga bani”, in timp ce 
francezii o definesc ca reprezentand fie „…un tot care constituie obiectul unei ocupatii si priveste 
interesul cuiva (intreprinzator): activitati comerciale, industriale, financiare etc.”, fie „…un lucru 
care are urmari financiare”, fie un ansamblu de „…operatiuni constand in studierea, contractarea si 
realizarea, pentru un organism-client, a unui produs specific, care nu exista, pana in acel moment, 
intr-o anumita forma sau in contextul dat”Putem concluziona ca, in pofida „aprecierilor” mai mult sau 
mai putin „stiintific” vehiculate la nivel autohton, afacerea reprezinta orice initiativa a unui 
intreprinzator, concretizata, de regula, intr-o relatie contractuala si avand o finalitate economico-
financiara precizata, corespunzatoare unui anumit scop. 

Un alt fapt extrem de periculos si daunator mentalitatii romanesti despre afaceri, il reprezinta 
conceptia asupra raporturilor dintre partile implicate intr-o afacere. 

Astfel, nu putini sunt cei care urmaresc, inca, sa dea “marea lovitura”, fiind fermi, consecventi 
si fideli aplicarii principiului ca „fraier e cine da, nu cine cere!”  

Negative si chiar si extrem de periculoase ne mai apar atat faptul, cat si realitatea ca mentalitatea 
noastra asupra afacerilor este „educata” si „cultivata” pentru a ne mentine o idee fixa: in afaceri trebuie 
sa existe, de regula, un invingator si un invins! In acest context, subliniem ca suntem adeptii fermi ai 
principiului conform caruia in afaceri nu exista decat invingatori, ambele parti trebuind sa castige de pe 
urma afacerii incheiate, fiind capabile sa isi mentina si sa isi dezvolte relatia parteneriala deschisa. 

Specialistii apreciaza ca etapele unei afaceri pot fi sintetizate astfel:   

1. prospectarea, respectiv detectarea unei afaceri, a unui client si a nevoilor/ doleantelor acestuia; 

2. studiul, respectiv consultarea unor afaceri anterioare si, in mod deosebit, a clientului, in vederea 
pregatirii ofertei capabile sa raspunda cat mai complex si complet doleantelor si exigentelor acestuia; 

3. negocierea, constand in ajustarea doleantelor si intereselor ambelor parti contractante, cu scopul 
de a ajunge la o intelegere unanim acceptata; 

4.  realizarea, care presupune ca, in urma comenzii formulate de client, furnizorul de produse si/sau 
servicii sa angajeze si sa utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a ajunge la rezultatele prevazute 
in contractul incheiat; 

5. finalitatea (urmarea), respectiv intervalele de timp aferente receptiei si cele ulterioare acesteia, 
atunci cand se solutioneaza eventualele deficiente si/sau ambele parti se pregatesc pentru realizarea a noi 
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contracte de afaceri.  

 
Schematic, cele cinci etape ale derularii unei afaceri pot fi reprezentate astfel:  

                                                    Fig.nr.1.1: Etapele unei afaceri 

Avand in vedere considerentele prezentate, caracteristicile unei afaceri pot fi sintetizate dupa cum 
urmeaza: 

1. in majoritatea cazurilor, afacerea este un produs nou, care nu exista, ca atare, in momentul 
contractarii si cumpararii sale de catre client. Drept urmare, pentru ambele parti implicate in afacere 
exista o serie de riscuri (specula, dorinta de a da „marea lovitura”, inselaciune etc.), riscuri ce nu vor 
putea fi eliminate decat prin castigarea, in regim de reciprocitate, a credibilitatii; 

2. afacerea este un „produs” care se elaboreaza impreuna cu clientul, in functie de nevoile si 
doleantele exprimate de acesta. Din acest motiv, o afacere este foarte rar reproductibila mai ales ca, in 
fiecare caz in parte, ea are o anumita amploare (dimensiune). Si, deoarece fiecare proiect al clientului are 
anumite specificitati, necesitand aprofundari detaliate, este foarte util ca orice intreprinzator sa isi creeze o 
baza-standard de date, usor de identificat, de urmarit si de utilizat; 

3.  vanzarea unei afaceri se face de catre o persoana juridica. Drept urmare,  in actul decizional sunt 
implicate si intervin mai multe persoane, fiind necesara identificarea „rolului” fiecarui „actor” al afacerii. 
De aici si necesitatea de a convinge fiecare „actor” asupra obligatiilor si/sau a responsabilitatilor ce ii 
revin, cu atat mai mult, cu cat, sa nu uitam, reusita este generata, aproape exclusiv, de rezultatele 
echipei de apartenenta; 

4.  afacerea este o „aventura” care se deruleaza, de regula, pe termene medii si lungi. Sa nu uitam ca 
orice client nu se angajeaza in aceasta „aventura” decat dupa ce a studiat, in amanunt, detaliile afacerii. 
Mai ales ca, fapt bine cunoscut, rolul clientului este deosebit de dificil, acesta trebuind sa fie extrem de 
selectiv si sa aleaga din multitudinea de oferte prezentate mai ales ca, nu arareori, inca prea multi 
ofertanti incearca sa dea „marea lovitura”! 

5.  uneori, afacerea apare mai scumpa decat produsul-standard existent pe piata. Datorita dinamicii si 
ritmului activitatilor implicate de afaceri, este foarte dificil sa poti anticipa evolutia preturilor si/sau a 
tarifelor. De aceea, marea „aventura” a afacerii nu poate fi gestionata decat „pas cu pas”, in functie de 
contextul concret al evolutiei mediului ambiant. Mentionam, aici, asumandu-ne toate riscurile 
implicate, ca gasim ilogic si neloial ca statul sa prevada, pe de o parte, prin sistemul legislativ, faptul 
ca platile se efectueaza, pe teritoriul Romaniei, numai in lei si sa permita/tolereze, pe de alta parte, ca 
preturile si/sau tarifele sa fie anuntate, adeseori, in euro si/ sau in dolari americani 
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PREVENIREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MOTOC VIORICA                                            
GR. P. P. MATEIAȘ BRÂNCOVEANU – FĂGĂRAȘ 

 

Abandonul școlar este considerat, pe bună dreptate, una dintre marile provocări ale politicii în 
domeniul educației. 

Studiile pe termen lung arată că procesele prin are un copil începe să se distanțeze de instituțiile 
de învățământ apar adesea în grădiniță, când copiii se confruntă cu respingerea socială ca urmare a 
comportamentului lor, considerat ”inadecvat” sau deranjant. În plus, elevii care abandonează școala 
au adesea probleme cu anumiți profesori sau nu beneficiază de înțelegere a condițiilor personale. Se 
evidențiază un număr de comportamente diferite în rândul elevilor care abandonează școala                
(conștient de poziția socială, neadaptat, dezorientat, resemnare, constrângere) și o multitudine de 
cauze, în mare parte combinate. Și totuși, elevii care abandonează școala au unele lucruri în comun: 
sentimentul de stigmatizare, relațiile negative și perceperea carnetului de note ca o manifestare de 
violență simbolică. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 s-a emis Metodologia de organizare a 
Programului ”Școală după școală”. Este un program complementar programului școlar obligatoriu, 
care, prin modalități integrate de sprijin, are ca scop prevenirea abandonului școlar și a părăsirii 
timpurii a școlii, creșterea performanțelor școlare, învățarea remedială, accelerarea învățării prin 
activități educative, recreative și de timp liber, dezvoltarea personală și integrarea socială, precum și 
menținerea elevilor într-un spațiu securizat, ca alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu 
potențial de dezvoltare a unui comportament deviant. 

Activitățile de educație, complementare activității didactice, cuprind următoarele tipuri de 
intervenții: 

 Supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor; 
 Recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive; 
Activitățile de susținere și de dezvoltare personală a elevilor cuprind următoarele tipuri de 

intervenții: 
 Recuperare pentru elevii cu tulburări emoționale, tulburările de limbaj, prin activități 

remediale, consiliere, alte activități specifice; 
 Activități de dezvoltare pentru elevi capabili de performanță; 
 Activități de încurajare a lecturii independente; 
 Autocunoaștere, intercunoaștere, prin activități de dezvoltare emoțională și socială; 
 Activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii, sport, etc.); 
 Proiecte tematice, propuse de către elevi sau părinți, cadre didactice; 
 Activități fizice și de mișcare; 
 Drumeții, excursii, vizionări de spectacole. 

 
Prevenirea părăsiriii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai 

pentru a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii ssociale asupra dezvoltării 
copilului, dar și pentru a întrerupe ciclul de transmitere a dezavantajului între generații. 

 
Preocuparea pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar trebuie privită ca o prioritate a 

sistemului de educație cu atât mai mult cu cât factorii determinanți ai abandonului se multiplică și 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, profesional din ce in ce mai provocator în 
care sistemul de învățământ funcționează. 
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CAUZELE ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. înv. primar Moroşanu Florina 
Şcoala Gimnazială nr. 24 ,,Ion Jalea” 

Loc. Constanţa/ Jud. Constanţa 
 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o realitate dureroasă a României contemporane, o realitate pe care 

deşi toţi cei implicaţi în domeniul educaţiei o cunosc, nu reuşesc să găsească măsurile potrivite 
pentru a o eradica. 

Drepturile copilului sunt cuprinse în ,,Convenţia drepturilor copilului”, document semnat şi de 
ţara noastră. Alături de celelalte drepturi de care se bucură copiii globului se regăseşte şi dreptul la 
educaţie recunoscut aşadar şi de autorităţile din România. Cu toate acestea, rata abandonului şcolar 
în ţara noastră este în continuare foarte crescut. 

Cauzele acestuia sunt multiple. Poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului la 
activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, inadaptarea 
şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, socioculturali). Putem 
astfel să deducem că părăsirea timpurie a şcolii este rezultatul unei cumul de factori interni 
(psihologici cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de comportament 
etc.) şi externi (de natură socioeconomică: situaţia financiară a familiei, lipsa îmbrăcămintei şi 
încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la învăţătură).  

Un factor important care favorizează abandonul şcolar şi care se datorează familiei este legat de 
dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 
asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor. De cele mai multe ori, în astfel de situaţii, copiii 
reprezintă forţă de muncă, pe câmp, în gospodărie. Ei sunt forţaţi să preia sarcinile adultului, să aibă 
grijă de fraţii mai mici, fiind astfel nevoiţi să părăsească şcoala. 

Este important apoi de menţionat modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii 
care ajung să renunţe la educaţie provin din familii în care părinţii au abandonat la rândul lor prea 
devreme şcoala. Abandonul şcolar este corelat aşadar cu nivelul de educaţie al părinţilor. Cu cât 
nivelul de educaţie a părinţilor este mai ridicat cu atât scade riscul abandonului şcolar.  

Dar nu doar modelul educaţional oferit de părinţi este important, ci şi acela oferit de fraţi. De 
cele mai multe ori acesta este mai influent în rândul copiilor. În familiile în care există fraţi mai 
mari care au abandonat şcoala, riscul ca cei mai mici dintre fraţi să imite modelul acestora este 
foarte crescut. 

O viaţă dezorganizată în sânul familei atrage după sine un risc major de abandon şcolar în 
rândul membrilor minori. Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced adesea 
decizia de abandon. Implicarea familiei în activităţi situate în afara legii, ca şi apartenenţa la 
,,găştile de cartier” conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie. 

Mirajul primilor bani câştigaţi pe către minori, în urma implicării ca muncitori zilieri, ajutor de 
ospătar, ajutor de barman, poate constitui de asemenea, un factor de risc crescut ce se soldează 
aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie.  

În ultimul timp au fost semnalate destul de multe cazuri de abandon şcolar în rândul familiilor 
care au părăsit la un moment dat ţara, ulterior întorcându-se înapoi. Această migraţie a populaţiei, 
contribuie implicit la generarea unor probleme în cazul reintegrării copiilor în sistemul de educaţie.  

La toţi aceşti factori se poate adăuga unul ce ţine de cutuma existentă în sânul familiei, ştiut 
fiind faptul că există în ţara noastră etnii în rândul cărora începând cu vârsta de 11-12 ani, fetele nu 
mai trebuie să frecventeze şcoala, ele fiind nevoite să se mărite. 

Pe lângă toţi aceşti factori acţionează şi cei ce se regăsesc la nivelul comunităţii. Mariajul 
timpuriu constituie un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai ales în mediul rural. Apariţia 
unui copil născut de către o mamă minoră care a abandonat şcoala, reprezintă  o caracteristică a 
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comunităţilor rurale, sărace, dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete 
găsind de regulă exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

Lipsa securităţii în perimetrul aferent şcolii poate contribui la abandonul şcolar. Există 
comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, cadrele didactice se tem să interacţioneze cu 
părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon şcolar pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii.  

Mare parte din cei care au abandonat şcoala, au făcut-o deoarece au perceput-o ca fiind un 
mediu neprietenos sau nefamiliar.  De asemenea, performanţa şcolară în clasă a elevului 
influenţează riscul de abandon şcolar. Elevii care obţin note mai mari la şcoală abandonează şcoala 
într-o proporţie mai mică decat cei care obţin note mici. 

Toţi aceşti factori contribuie semnificativ la creşterea riscului de abandon şcolar. În cele mai 
multe dintre situaţii o parte a acestor factori acţionează ca un cumul de forţe, determinând într-un 
final luarea deciziei de părăsire timpurie a şcolii. 

În ceea ce priveşte acţiunile menite să prevină acest fenomen, dacă nu va exista o colaborare  
între familie, şcoală şi comunitate, şansele de reuşită sunt minime.  

La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele didactice 
pot avea un rol important în prevenirea acestuia, deoarece sunt în permanent contact cu elevii, pot 
identifica problemele lor şi pot atrage atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale 
competente pentru a interveni la nevoie. Tot de ele depinde creşterea atractivităţii şcolii prin 
activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea 
elevilor pentru activităţi de timp liber. Un rol important îl are şi existenţa unei comunicări reale şi 
eficiente cu părinţii elevilor dar şi cu comunitatea locală care ar trebui de asemenea implicată. 

Educaţia este importantă pentru viitorul unui copil, iar pentru ca un demers educaţional să fie un 
succes, este nevoie de crearea unui parteneriat  între toţi factorii de decizie implicaţi: şcoală, 
familie, comunitate, un parteneriat în care fiecare dintre cei implicaţi să-şi assume roluri clar 
stabilite în funcţie de domeniul său de competenţă. 
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*** Abandonul şcolar timpuriu- cauze şi posibilităţi de prevenire 
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***Strategii de prevenire şi diminuare a abandonului şcolar în judeţul iaşi 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 

Prof: MOȘ NERSILIA ISABELA                                                         
GRĂDINIȚA P. P. „CURCUBEUL COPIILOR” ARAD 

 

,,O educație adevărată, reală, se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniță și 
școală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului.  

 
O bună intervenție a cadrului didactic prin însuși procesul educativ pe care-l desfășoară cu 

copiii poate contitui un mijloc de prevenire a abandonului școlar, care a devenit din ce în ce mai 
frecvent”. 

 
Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

 
Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind importantă, nu numai pentru a 

combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării copilului, dar și 
pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a dezavantajului 
între generații. 

 
Abandonul școlar, la nivelul sistemului românesc sunt considerați elevii care timp de trei ani de 

zile renunță la frecventarea studiilor, perioadă în care elevul are timp să-și reia și continua studiile. 
 
Abandonul școlar este, de fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din diferite 

motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o părăsește. Pentru a putea preveni eșecul 
școlar, școala trebuie să monitorizeze elevii. Rolul școlii este acela de a identifica din timp acei 
elevi care, datorită unor influențe de natură econimică, socială, culturală sau medicală riscă să 
ajungă în situația de a abandona școala. 

 
Un instrument benefic de monitorizare a elevilor este fișa copilului în situația majoră de risc de 

abandon școlar. Rolul fișei este acela de a permite o inventariere a informațiilor despre fiecare caz 
în parte.  

 
Monitorizarea sistematică a copiilor în risc de abandon are rolul de a urmări situația acestora pe 

parcursul anului școlar cât și de a evalua contribuția pozitivă sau negativă pe care măsurile 
întreprinse de școală le au asupra ameliorării și prevenirii absenteismului și abandonului școlar. 

 
Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educației, a 

condițiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului. 

 
Bibliografie: 
 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
 

1321



 
ABANDONUL ȘCOLAR – Cauze și modalități de prevenire 

Colaborarea între școală și familie – 
 o condiție necesară reușitei demersului educativ 

 
 

Info. Moșescu Valentina 
Liceul Tehnologic “Nicolae Titulescu”  Medgidia 

 
 
Accelerarea transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii (la preocupările materne 

și gospodărești adăugându-se preocupările profesionale și de studiu), modificarea statutului 
copilului, dispersia familiei, încercarea de a restitui prestigiul educației familiale (pe care l-a avut 
până la introducerea învățământului obligatoriu), progresele sociologiei și psihologiei, precum și 
alte cauze au dus la înțelegerea faptului că orice sistem de educație rămâne neputincios dacă se 
izbește de indiferența sau de opoziția părinților. Școala capătă astfel o misiune suplimentară. 

Deoarece axa directoare a civilizației occidentale este înaintea persoanei spre mai multă libertate 
și fericire, înaintea societăților spre mai multă înțelegere și justiție și dat fiind ”demisia” unui număr 
mare de părinți și faptul că un număr crescând de copii vin, fie din familii destrămate, fie din medii 
analfabete și o comunicare între părinți și copii nu se face întotdeauna foarte bine, pentru toate 
aceste motive școala are în sarcină o misiune suplimentară. 

Au existat întotdeauna cadre didactice excelente și părinți iubitori, care nu și-au pus probabil 
atâtea probleme și totuși au reușit foarte bine; dar poate că acest lucru era mai ușor într-o lume 
statornică, în care tradiția avea ultimul cuvânt. Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o 
generație sau două, relațiile dintre părinți și copii, dintre adulți și tineri, apare mai vădită în 
considerația pentru copil ce ”are semnificația de recunoaștere intimă și profundă a valorii persoanei 
copilului și de încredere în potențialul lui de dezvoltare”. Sentimentul de siguranță – singurul care 
permite copilului să se emancipeze și să-și dobândească personalitatea – depinde de următoarele 
condiții: 

 Protecția împotriva loviturilor din afară; 

 Satisfacerea trebuințelor elementare; 

 Coerența și stabilitatea cadrului de dezvoltare; 

 Sentimentul de a fi acceptat de ai săi 

 Ca membru al familiei: să fie iubit, să dăruiască dragoste, să fie izvor de bucurie și de 
mulțumire pentru adulți, să fie condus și îndrumat 

 Ca ființă umană: să i se accepte caracteristicile individuale, să aibă posibilitatea de acțiune și 
experiență personală, să aibă asigurată o anumită arie de libertate. 

Pentru îndeplinirea funcției fundamentale a familiei – de securizare a copilului - și a rolului său 
socializator, aculturant și individualizator, finalitatea definitorie a educației părinților devine 
formarea conștiinței educative a părinților, a necesității unui efort conștient pe măsura evoluției 
nevoilor (inclusiv de educație) a copilului. Ca puncte de reper în educația părinților se apreciază: 
educarea viitorilor părinți (în școală sau în afara școlii); educarea părinților cu copii mici; relația 
școală-familie- profesor; rolul mass-mediei în educația părinților; programe a formatorilor pentru 
educația părinților. 

În ceea ce privește relația școală-familie se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 
școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice. Se cunosc următoarele forme mai 
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importante de organizare a educației părinților și a colaborării școală-familie: asociații ale părinților 
care au o largă libertate de inițiativă; școli ale părinților și școli ale mamelor; consilii de 
administrație școlară formate din părinți, cu rol informațional, consultativ și decizional; comitete de 
părinți pe clase și școli, fără rol decizional, care sprijină școala în rezolvarea unor probleme. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

 Opriș D., Opriș M., Metode active de predare-învățare. Metode și aplicații la religie, Editura 
Sf. Mina, Iași, 2006 

 Ionescu M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 

 Dolean I., Meseria de părinte, Editura Aramis, București, 2002 

 Vrășmaș E.A., Consiliere și educarea părinților, Editura Aramis, București, 2002. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

PROF. MOTOŞ CRISTINA, 
GRĂDINIŢA P. N. DAROVA, JUD. TIMIŞ 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. 

• Factorii psihologici. 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 

agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 

şcolar; 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 

Sărăcia este  un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi învăţare. 
Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de ucenici sau 
profesionale".  

De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici (unele clase) o fac 
pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’ . E o simplă părere fără cunoaş-terea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor natu-rale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 
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Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Aceasta trebuie să identifice: 

 
o Cum este fiecare? 
o Ce ştie fiecare? 
o Ce face fiecare? 
o Cum cooperează cu ceilalţi? 
 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, pri-mar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin inter-venţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educa-toare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 
 

Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" – M.E.C. ,Bucureşti 2006 
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STUDIU PRIVIND ABANDONUL ȘCOLAR. CAUZE ȘI PREVENȚIE 

 
 

PROF. TATIANA MOȚI 
 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată 

care are nevoie de acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o 
prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie: politicieni, factori de decizie, părinţi, 
profesori şi elevi. 

În România, din păcate, abandonul școlar nu reprezintă o prioritate a factorilor de decizie. Nu 
este privit ca un flagel periculos care trebuie eradicat. Dincolo de declarații, care sună frumos, nu 
există politici concrete de prevenire a acestuia. Avem doar statistici, care nu prea îngrijorează pe 
nimeni. Deși ar trebui. 

Daca înainte de 1989 rata abandonului școlar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului si trecerea la democratie s-a constat ca elevii tind tot mai mult să părăseasca bancile 
scolii. Ei au fost încurajați și de atitudinea părinților pentru care “cartea nu mai reprezinta o 
prioritate”, nici garanția asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forței de munca îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-și urmează părintii, fie sunt lăsați unor rude sau 
cunostințe apropiate care se ocupă doar superficial de situația școlară a copiilor. 

În România, există în acest moment, programe menite să apropie de şcoală tinerii cu risc ridicat 
de abandon şcolar. Bune intenţii există şi la nivel de inspectorate şcolare şi de unităţi de învăţământ 
şi de diverse ong-uri şi organizaţii. Numai cu bune intenţii aplicate pe ici, pe colo nu se poate face 
însă nimic. Vom asista în continuare neputincioşi cum din ce în ce mai mulţi tineri părăsesc şcoala. 

Conform datelor din studiul elaborat de Institutul de Științe ale Educației și UNICEF în 
România (2017), 391.000 de copii sunt în afara sistemului de educație. 8 elevi din 10 în vârstă de 15 
şi 16 ani finalizează învățământul obligatoriu, în timp ce doar 7 elevi din 10 finalizează liceul sau 
învăţământului profesional. Unul din patru tineri de vârstă corespunzătoare nu mai continuă studiile 
după clasa a VIII-a sau după ce au reuşit să finalizeze învăţământul obligatoriu de 10 ani.  

Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, în momentul de faţă suntem pe locul trei 
în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a şcolii. Conform aceluiaşi organism european, 18,9% 
dintre tinerii români din intervalul de vârstă cuprins între 18 şi 24 de ani renunţă la studii. La nivelul 
Uniunii Europene, suntem depăşiţi doar de Spania, cu un procent al abandonului şcolar de 20,3%, şi 
de Malta, cu 20,1%. 

Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul 
întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, este de scădere. La fel de grav este faptul că un procent 
important din aceşti tineri nu doresc să intre în câmpul muncii după abandonarea studiilor. Pe tinerii 
care renunţă prematur la studii îi aşteaptă şomajul, sărăcia şi marginalizarea. 

Date la fel de sumbre a prezentat de curând Institutul Naţional de Statistică: aproape 30% dintre 
copiii români de până la 18 ani au renunţat la studii (obligatorii, conform legii), cu 7% mai mult faţă 
de media europeană. Aproximativ o cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt clase, în 
vreme ce peste 75% dintre copiii rromi abandonează şcoala înainte de a împlini vârsta de 14 ani. 
37% dintre tinerii de 15 ani sunt analfabeţi funcţional, iar 43% dintre copiii cu dizabilităţi nu sunt 
înscrişi în nicio formă de învăţământ. 

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi 
regulile şcolare, chiul, absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, 
greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală). 
Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; 
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dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dezorganizarea vieții de familie, 
consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența 
metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, 
tiranică a acestora conduc spre abandonul şcolar. 

Ce e de făcut? 
Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 

acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive, prin folosirea resurselor 
şcolii pentru atragerea elevilor pentru activităţi de timp liber.  

Implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi aducătoare de 
venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele de baby-
sitting pentru o seară(se practică cu succes în țări vecine). 

Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii elevi 
de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de suport pentru bătrâni şi 
familii aflate în nevoie. 

Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice, în special a psihologului școlar, în 
combaterea abandonului şcolar. Profesorii ar putea fi motivați, inclusiv prin premiere, să găsească 
soluţii pentru creşterea integrării elevilor, pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora 
şi să implice elevii în activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

Educația părinților, ținând cont de faptul că primele influențe pleacă din familie. O educaţie 
adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală prin 
intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. Nu există posibilități reale de evaluare a elevilor din învățământul gimnazial, asfel încăt să 
poată fi îndrumați spre domenii în care pot face performanță. Elevii își dau seama prea târziu că 
drumul ales nu li se potrivește. 

Finanțarea corespunzătoare a învățământului românesc astfel încât gratuitatea învățământului 
obligatoriu să fie reală, ceea ce ar facilita accesul la educație a copiilor din zone defavorizate social. 

Implicarea comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a situațiilor ce 
prezintă risc de abandon şcolar. 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai 
pentru a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării 
copilului, dar și pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a 
dezavantajului între generații. Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar 
trebuie privită ca o prioritate a sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai 
abandonului se multiplică şi diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, 
profesional din ce în ce mai provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 

 
Bibliografie: 
 
www.edu.ro 
Centrul Educaţia 2000+ şi UNICEF - “Soluţii eficiente pentru prevenirea abandonului şcolar:   
costuri şi mecanisme“ 
Marcela GHEORGHIU - Abandonul şcolar un fenomen care face ravagii în  
învăţământul românesc 
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Abandonul şcolar 

de la cauze la combatere 
 
 

Moţoi Denisia Adelina,  
profesor pt. învăţământul  preşcolar 

 
 
Da,  bine spunea o afirmaţie cunoscută, precum că educaţia este cea mai puternică armă liberă şi 

inofensivă, pe care o putem folosi pentru a schimba lumea. 
Pornind de aici, iniţial, putem face o analiză profundă asupra societăţii româneşti, în ansamblu, 

pentru ca, de aici, să alunecăm  dramatic într-o analiză a sistemului actual, cu tot cu problemele de 
care se împiedică. Pentru că, extrapolînd, un moment, blocul de elevi cu performanţe lăudabile, nu 
mai este demult un secret calitatea slabă a şcolii romîneşti, cum, de altfel, nici problemele grave cu 
care se confruntă, de la cadre didactice foarte slab pregătite introduse în sistem, resurse materiale 
insuficiente sau absente, unităţi de învăţămînt care nu îndeplinesc criteriile de siguranţă, şi până la 
abandon şcolar. 

Pe acesta din urma voi insista cel mai mult în prezenta lucrare, cu atât mai mult cu cât sunt 
situaţii în care abandonul şcolar este legat de restul problemelor mai sus menţionate. 

Conceptual, aş putea defini abandonul şcolar ca fiind încetarea definitivă sau temporară, de 
către preşcolar, elev sau student, a frecventării cursurilor unităţii de învăţământ la care acesta a fost 
înscris, indiferent de nivelul la care a ajuns în parcursul său şcolar. Mai mult decât atât, aş putea 
spune, însă, că abandonul şcolar reprezintă renunţarea voită sau forţată la toate formele educaţionale  
care copilul beneficiază gratuit sau nu, în totalitatea drepturilor sale. Oricum aş defini, abandonul 
şcolar nu poate avea decât efecte negative imediat  şi pe termen lung, cu exceptia situaţiei în care un 
elev sau student renunţă la o specializare în detrimentul alteia, ca o reconsiderare a oportunităţilor 
pentru viitorul său. 

Înainte, însa, de  a studia orice aspect legat de abandonul şcolar, trebuie identificate şi analizate 
cauzele care determină această situaţie, în vederea prevenirii şi reducerii numarului de cazuri de 
abandonuri şcolare, precum şi pentru soluţionarea altora mai grave. Astfel, dintre cele mai 
semnificative cazuri menţionez: 

 Instituţiile de învăţământ din zonele defavorizate, precum si acelea care nu îndeplinesc 
criteriile de siguranţă pentru desfăşurarea vreunui act educaţional.O comunitate săracă şi lipsită de 
cultură, limitează posibilităţile de dezvoltare educaţională ale copilului, il transforma într-o resursă 
exploatabilă de către părinţi în câmpul muncii mult prea devreme. 

 Valorile culturale si etnice ale familiei ddin care provine copilul determină atitudinea în 
raport cu şcoala.Numeroase cercetări evidenţiaza numarul mare de abandonuri şcolare în cazul 
copiiilor din familiile de etnie rromă,un număr direct proporţional cu dezinteresul acestor familii 
faţă de mediul educaţional şi faţă de dobândirea vreunui loc de muncă. 

 Climatul familial are, de asemenea un rol hotărâtor în orientarea educaţională a copiiilor. O 
familie dezorganizata, parinţi în divorţ, cu diverse probleme materiale, alcoolism, lipsă de 
autoritate, atitudine rece sau tiranică, precum şi un climat familial conflictual , îndepărtează copilul 
de mediul educaţional, îl conduc spre abandon şcolar.Mai grav este ca exista si parinti care 
incurajează abandonarea si incalcarea valorilor şcolare. 

 Anturajul cu inflenţe negative în care copiii îşi petrec timpul.Un anturaj nepotrivit pentru un 
copil cu un psihic labil în copilarie, îl debusolează, îl determină pe copil sa adopte anumite vicii cu 
efecte negative şi, de mule ori, să recurgă la abandon şcolar. 

 Mediul educaţional nepotrivit, de calitate proastă, încarcat de greşeli ale cadrelor didactice, 
de necopetenţă si atitudine greşita, corelate cu lipsa de interes a elevului pentru orice formă de 
educaţie, conduc, de asemenea, către abandon şcolar. 
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Cunoscând aceste, se poate interveni numaidecât, după fiecare caz în parte, în soluţionare, 
gasirea si adoptarea unor masuri de prevenire, dar nu inainte de a stabili câteva obiective esenţiale, 
precum: identificarea copiiilor aflaţi în situaţia de abandon şcoalar sau risc de abandon şcolar, 
implicarea familiilor copiiilor din cazurile identificate în reabilitarea şcolară a acestora, creşterea 
implicării comunitaţii locale în soluţionarea situaţiilor identificate şi, nu în ultimul rând, urmărirea 
cazurilor de abandon şcolar identificate şi soluţionate total sau parţial, într-un program de prevenţie 
bine organizat, pe o perioadă îndelungată. 

Foarte importante sunt, de asemenea, masurile de prevenire pe care le vom aplica, întrucât de 
calitatea si potrivirea acestora depinde soluţionarea adecvată a cazurilor de abandon şcolar si de risc 
de abandon şcolar. Cercetările în domeniu au arătat necesitatea adoptarii unor măsuri de prevenire 
abandonului şcolar astfel: 

 Măsuri psiho-socio-pedagogice care urmăresc cultivarea unei relaţii interpersonale potrivite 
pentru înfăptuirea unei inserţtii socio-familiale pozitive. 

 Măsuri socio-profesionale care decurg din primele măsuri , dar care urmăresc, deopotrivă, 
cultivarea unei relaţii adecvate pentru relizarea unei insertii socio-profesionale pozitive. 

 Măsuri psihiatrice care constau în idetificarea timpurie a copiiilor cu diferite probleme 
comportamentale, emoţionale sau cu tendinţe agresive. 

 Măsuri juridico-sociale care să permită creşterea gradului de influenţare socială. 
Combaterea abandonului şcolar se poate face la orice nivel de educaţie ajuns, însă, cu cât 

intervenţia este mai timpurie, cu atât rezultatele sunt mai potrivite. De altfel, pot concluziona că 
învăţământul preşcolar are un rol semnificativ în observarea şi identificarea copiiilor care prezintă 
risc de abandon şcolar. Observaţiile şi înregistrările educatoarelor asupra nevoilor, competenţelor şi 
capacitatilor educaţionale ale fiecărui copil au un rol decisiv în buna prevenire a abandonului şcolar. 
Iar primul pas important întru aceasta îl reprezintă participarea tuturor copiiilor la programul 
educaţional, fiecare după forţa şi posibilităţile lui. 
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MODALITĂŢI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MOZA MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARON COTRUȘ,,ARAD 

 
  
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Educația este percepută ca o funcție vitală a societății, iar școala drept principala instituție prin 
care societatea iși perpetuează existența.. Astfel școala este un “factor cheie “ al dezvoltării. De la 
școală se așteaptă astazi totul : să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul și să înțeleagă prezentul, să îi 
ajute să conștientizeze și să iși asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului 
colectivităților către un viitor dorit. Din acest punct de vedere orice problemă cu care se confruntă 
acest sistem de învățamânt trebuie analizată, dezbătută și trebuie căutate soluții pentru o eventuală 
ameliorare. Pe această linie se înscriu și problemele de risc de abandon școlar și problemele 
comportamentale. 

Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

De multe ori abandonul se asociază cu delincvenţa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viaţa de 
familie dezorganizată. 

Fenomenul se înregistrează în special la sate şi în comunităţile de rromi,unde copiii sunt folosiţi 
ca sursă de venit sau văzuti ca indivizi cu responsabilităţi în gospodărie. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Una dintre marile probleme cu care se confruntă mediile politice, şi socio-economice din 
România o reprezintă educaţia copiilor rromi. 

Din păcate, cei care nu frecventează sau abandonează şcoala sunt deseori discriminaţi – învaţă 
în clase sau şcoli separate, puşi în ultimele bănci ale clasei, trataţi cu indiferenţă, agresaţi verbal de 
către copii sau profesori, traiesc în orfelinate, în instituţii pentru copii cu handicap sau, pur şi 
simplu, pe străzi şi în canale. Estimativ, jumătate din romii care trăiesc în România sunt analfabeţi. 
Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie are ca scop prevenirea şi combaterea 
marginalizării şi excluderii sociale prin îmbunătăţirea ratei de participare la educaţie. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
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strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ, 
Program educativ de atragere a copiilor la școală pentru 

reducerea absenteismului și abandonului școlar 
 
 

Prof. Liana Moza-Becheanu 
Şcoala Gimnazială ,,Miron Pompiliu” Ștei, Bihor 

 
VIZITĂ DIDACTICĂ ȘI DE STUDIU 

MONEASA 
 

 
 
Data excursiei: 15.06.2016 
Proiect interjudetean:  Excursie, cercetare, agrement 
Tema excursiei: Statiunea Moneasa ,,Perla Muntilor Apuseni”(jud. Arad) 
Itinerar: Stei- Moneasa 
Coordonator  proiect: Moza-Becheanu Liana  
Justificarea proiectului:  
Interdisciplinaritatea este promovată de învăţământul actual prin utilizarea informaţiilor din 

cadrul mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora şi perceperea lor ca un întreg.  
Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi deprinderile 

lor, dar şi pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i să depăşească anumite bariere 
existente între ei şi restul clasei. 

O activitate didactică bazată pe interdiciplinaritate şi munca în echipă este excursia. Conţinutul 
didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate în sala de 
clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel 
orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le are 
la dispoziţie, excursia inviorează activitatea şcolară, stimuleaza curiozitatea de a descoperi noi 
fenomene, formeaza o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente 
patriotice. 

Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de disciplină, 
iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârstă mică, toate acestea fiindu-le 
folositoare în viaţă. 

L. D. Hainault: „Se acordă mai multă importanţă omului care merge decât drumului pe care îl 
urmează. 

Tipul excursiei: excursie cu caracter de cunoaştere a unor monumente istorice, culturale şi 
naturale. 

Participanţi: 48 de elevi din clasele a III- a B si a IV-a C 
Obiectiv fundamental: atragerea copiilor într-un program educativ de cunoaştere a celor mai 

semnificative locuri şi monumente ale statiunii Moneasa, pentru reducerea absenteismului și 
abandonului școlar.     
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    Obiectivele excursiei: 
 
 cognitive:  
 să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei; 
 să observe principalele obiective istorice, economice, culturale ale zonei;  
 să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit. 
 afectiv-atitudinale: 
 să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre; 
 să-şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre elementele observate şi 

identificate; 
 psiho-motorii: 
 să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică; 
 să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică. 
 

Rezultate scontate: 

 pe termen scurt: 
 formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului înconjurător; 
 dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare 

între indivizi; 
 cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra 

frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei şi împletirea cu elemente de istorie 
a trecutului şi prezentului poporului român. 

 pe termen lung: 
 formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a 

mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice; 
 formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup 

turistic, de cooperare şi respect. 
 

Obiective specifice: - vizitarea stațiunii Moneasa 
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PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR 

 
 

MUNTEAN  ANCA 
 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.Aceasta 
este una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunta invatamantul romanesc, mai ales in 
randul copiilor de etnie roma, din cadrul familiilor sarace sau din mediul rural ori cei cu dizabilitati 
fizice. Rata abandonului scolar se afla in crestere, incepand din 2010, cand la nivel global 61 de 
milioane de copii de varsta invatamantului primar si 71 de milioane de copii de gimnaziu au parasit 
scoala, conform unui raport realizat de UNICEF. 

 
Cauzele abandonului scolar sunt multiple, dintre care: 
1. Saracia- ii determina pe  parinti sa nu-si mai trimita la scoala copiii, deoarece nu ii pot 

intretine. 
2. Problemele din sanul familiei, precum divorturile sau agresivitatea parintilor, din cadrul 

familiilor dezorganizate. 
3. In lipsa unei atente ingrijiri din partea parintilor,copiii se vad pusi in situatia de a ramane 

repetenti, intrucat nu reusesc sa faca fata cerintelor scolare. 
4. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 

dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității. 
5. Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilarie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a lua obiecte, haine 
sau mâncare prin căi necurate ; acesta reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l 
determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să 
chiulească de la şcoală. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai 
provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 

In aceasta situatie se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
- psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
-socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
- psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
- juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 
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Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 

dar în grupul de la grădiniţă sau scoala fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt 
ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii 

In România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie 
să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. Inv. Primar: Munteanu Elena 
Scoala Gimnaziala ,,Vasile Voiculescu” Parscov, jud. Buzau 

 
 
Abandonul reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării scolii, 

părăsirea sistemului educativ înaintea obtinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete 
sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Din punct de vedere legal se specifică faptul că 
frecventarea obligatorie a scolii încetează la sfârsitul clasei a X- a. Atunci când statul controlează 
frecventarea scolii, abandonurile înaintea termenului legal al scolaritătii obligatorii sunt relativ rare, 
fiind adesea deghizate în absenteism intens. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învătământ si climatul scolar sunt alti factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăta si a fi, iar 
dacă acestea sunt flexibile, iar părintii si elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi 
de o experientă pozitivă pentru elevi. 

Se impune o „abordare holistică”, în cadrul căreia întreaga comunitate şcolară (conducerea 
şcolii, cadre didactice, elevi, familiile acestora) participă la un efort colectiv şi coerent, în strânsă 
colaborare cu partenerii externi şi întreaga comunitate. 

Pentru a combate fenomenul este necesara, in primul rand, intelegerea cauzelor. Pe langa cele 
de ordin social (situatia economica, modelul oferit de parinti si dezorganizarea familiei, lipsa unui 
loc de munca) si de ordin psihologic (motivatia scazuta, lipsa de interes, anxietatea, pasivitatea), 
cauzele psihopedagogice joaca un rol extrem de important. Acestea din urma pot fi transformate in 
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oportunitati de dezvoltare si de imbunatatire a sistemului actual de invatamant. Vorbim de ani buni 
despre calitate în educaţie, despre învăţământ performant şi despre căile prin care putem obţine cele 
mai bune rezultate şcolare.  

Vorbim, de asemenea, despre necesitatea modernizării şcolii româneşti, despre digitalizarea 
învăţământului, despre manualele digitale. Un fost premier afirma cu doi-trei ani în urmă, pledând 
fierbinte pentru introducerea în învăţământul primar a manualului digital, că astăzi nu există copil 
care să nu deţină un smartphone. Vorbim despre dreptul copiilor la o educaţie de calitate.  

Toate acestea fac parte dintr-un alt film care rulează într-o altă Românie. În România în care 
trăim noi, suntem campioni la subfinanţarea sistemului educaţional, la analfabetismul funcţional, 
profesorii au cele mai mici salarii din Europa şi, poate ceea ce este cel mai grav, suntem „pe 
podium” în Europa la abandon şcolar, iar tendinţa este de creştere. Datele pe care ni le oferă 
Institutul Naţional de Statistică şi Eurostat trebuie să îngrijoreze. E drept că abandonul şcolar a 
devenit o problemă la nivel european, întreaga Uniune confruntându-se cu părăsirea timpurie a 
şcolii. Cauzele sunt dintre cele mai diverse. Printre ele se numără lipsa de atractivitate faţă de ceea 
ce se numeşte învăţământ tradiţional.  

Tinerii vor altceva şi, în general, vor să ardă etape, considerând că se pot realiza mai repede fără 
studii. Şi în UE, printre cauzele principale se numără sărăcia, lipsa de educaţie a mediului în care 
cresc şi se dezvoltă copiii, dar şi anumite cutume ale unor minorităţi etnice sau de orice alt tip. Am 
enumerat doar câteva dintre motivele care stau la baza îndepărtării de şcoală. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
CAUZE ȘI METODE DE PREVENIRE 

 

 
Prof. Munteanu Oana 

Școala Gimnazială Mărginenii de Sus 
 
 
Într-o societate modernă, educația este una dintre condițiile de existență. Prin educație ne 

definim ca oameni, ca ființe superioare ce au capacitatea de a depăși anumite limite. 
Educația adevărată împlică mai mulți factori care interferează. Este obligatorie colaborarea 

acestora. Procesul de educație începe din familie, se continuă în grădiniță, apoi în școală, 
fundamentându-se în societate. Implicarea, integrarea și menținerea copiilor în mediul școlar este 
una dintre obligațiile societății actuale. Cadrul didactic este unul dintre responsabilii direcți ai 
actului educativ, el este obligat să devină un model pentru cei mici, în fața cărora se află, pe care 
trebuie să îi motiveze și cărora trebuie să le răspundă la întrebările: ,,De ce imi trebuie școală? De 
ce să învăț asta?”.  

De multe ori, daca elevului nu i se răspunde într-un mod convingător, dacă nu există susținere și 
din afara școlii, acesta abandonează școala. O face înainte să obțină o diplomă de absolvire, o 
calificare. 

O primă cauză ce duce la abandonul școlar este absenteismul. Copilul care nu vine la școală o 
perioadă îndelungată se rupe de acest mediu. Uită care îi este interesul, sau poate că nu a fost 
niciodată convins de avantajele educației. Ruperea de mediul educațional naște adulți iresponsabili. 

O altă cauză a abandonului școlar este sărăcia. Mulți copii sunt nevoiți să abandoneze școala din 
cauza lipsei de bani. Părinții nu își pot permite să îi trimită la liceu, nevând bani să le asigure 
transportul. Mai grav este atunci când elevii nu pot absolvi nici măcar ciclul gimnazial. În aceste 
condiții, copiii vor lua viața în piept, muncind alături de adulții din familie. Ei devin zilieri, își 
câștigă existența de azi pe mâine. 

De asemenea, climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, 
dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, 
excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea 
rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre 
abandonul şcolar.  

Pe de altă parte, anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor 
carențe din copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta 
obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul 
abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine 
pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească 
de la şcoală. 

În aceste condiții se impune existența unui program național de prevenire și combatere a 
absenteismului. Copiii trebuie să aibă motive să se întoatcă pe băncile școlii sau să nu le 
abandoneze niciodată. El are nevoie să i se explice că nu poate deveni Om decât prin educație. Este 
singura modalitate de a evolua. 

Pentru a-l convinge pe copil de beneficiile educației, acestuia trebuie să i se asigure egalitatea de 
șanse, trebuie privit ca personalitate unică. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare 
şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună 
prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în 
sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

   Pentru a avea copii educați, trebuie să existe adulți educați. Familia, alături de școală, poate 
ghida tânărul să urmeze școala, să  obțină o calificare și să construiască o societate educată. În 
România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

1338



Proiect de reducere a absenteismului în școală 

 

P.I.P. MURARU FLORENTINA, Grădinița P. P. Nr. 19 Botoșani 

 

Copiii din localitatea Negreni, judeţul Botoşani, au fost încurajaţi la începutul acestui an de 
Biserică să participe la orele de curs. În cadrul festivităţii de premiere care a avut loc la şcoala din 
localitate, elevii câştigători au primit premii din partea Parohiei Negreni. 

Parohia Negreni din Protopopiatul Săveni, judeţul Botoşani, a încheiat un proiect inedit, care a 
dorit să-i încurajeze pe copii să fie prezenţi la orele de curs. Proiectul a fost iniţiat de  părintele Dan 
Muraru, împreună cu preoteasa Florentina Muraru, din dorinţa de a veni în sprijinul şcolii, părinţilor 
şi societăţii în general, dorind să-i motiveze în mod pozitiv pe elevi.  

Acesta a avut scopul de a-i determina pe copii să rămână la ore, pentru a nu avea la finalul 
anului şcolar absenţe nemotivate. În cadrul festivităţii de închidere a anului şcolar, au fost 
menţionate numelor tuturor copiilor care nu au avut nici un absent nemotivat.  

Trei dintre aceşti copii au primit un cadou, prin tragere la sorţi, câte un telefon mobil. De 
asemenea, pentru a încuraja şi copiii să contribuie la convingerea colegilor să nu lipsească de la ore, 
clasa cu cel mai mic număr de absenţe a fost recompensată cu pizza şi suc.  

„Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de 
relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 
social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate s.a.) 
determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut.  

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de alcool, băuturi energizante şi a 
altor forme de dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, 
disfuncţiile în evaluare şi notare, frica de examene s.a.  

Toate cele menţionate se constituie în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori 
evită confruntarea cu «problema» prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul 
devine o problemă socială, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 
motivaţie, încredere în educaţia şcolară. Din păcate, absenteismul este în creştere, iar ignorarea şi 
pedeapsa excesivă pot doar contribui la o evoluţie lentă a fenomenului“, a spus preotul paroh Dan 
Muraru. 
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ŞCOALA INCLUZIVĂ - O ŞCOALĂ DESCHISĂ TUTUROR 
 
 
 

prof. înv. primar  Mureșan Maria Eugenia 
Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca 

 
 
 
"Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu minţile 

elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile intelectuale deopotrivă." (J.Dewey) 
 
Copiii au dreptul la o educaţie de calitate. Şcoala asigură protecţia, dezvoltarea şi participarea 

acestora prin dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor de care vor avea nevoie în viaţă. În ultimul 
timp apare tot mai des conceptul de școală prietenoasă care promovează incluziunea şi echitatea, 
eficacitatea învăţării, siguranţa, protecţia şi sănătatea elevilor, egalitatea genurilor, implicarea 
elevilor, familiilor şi a comunităţilor în viaţa şcolii.  

Școala trebuie să dezvolte mecanisme şi activităţi specifice prin care să creeze un mediu 
educaţional atractiv, în care copiii să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, preocupându-se ca dreptul 
la educaţie al oricărui copil să fie respectat indiferent de statut social, etnie, religie, sex, capacitate 
intelectuală.  

Schimbările din societatea contemporană se răsfrâng și asupra educației, ceea ce implică 
reorganizări multiple.  Școala trebuie să fie atractivă și deschisă către comunitate, un real furnizor 
de servicii educaționale de calitate, observator al nevoilor educaționale ale comunității și a pieței 
muncii, o școală prietenoasă, tolerantă și democratică, comprehensivă, fără discriminare și 
excludere, școala în care toți copiii sunt valorizați și li se asigură șanse egale de educație și 
integrare socioprofesională, o instituție capabilă să infuzeze orice schimbare generată de sistem, 
adaptată la cerințele unei societăți în permanentă dezvoltare. 

Școala  incluzivă este o şcoală deschisă fiecărui elev, o şcoală care primeşte orice elev, îl 
valorizează şi îl face să se simtă acasă, este o școală flexibilă, o şcoală care abordează procesul de 
predare – învăţare – evaluare într-un mod dinamic şi atractiv, o şcoală care, prin sprijinul pe care îl 
oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la 
eliminarea prejudecăţilor legate de apartenenţa la un anumit mediu şi la spargerea barierelor 
existente.  

O şcoală prietenoasă cu copiii se preocupă ca dreptul la educaţie al oricărui copil din comunitate 
să fie respectat indiferent de statut social, etnie, religie, sex, capacitate intelectuală etc. Pentru 
aceasta, şcoala dezvoltă mecanisme şi activităţi specifice prin care să creeze un mediu educaţional 
atractiv, în care copiii să se simtă în siguranţă fizică şi psihică.  

Managementul unei şcoli prietenoase este unul participativ, toţi membrii comunităţii şcolare: 
elevi, părinţi, personal administrativ, fiind consultaţi în legătură cu direcţia de dezvoltare şi 
politicile şcolii şi implicaţi în luarea deciziilor referitoare la schimbări majore în activitatea şcolii. 
Un punct de vedere larg acceptat de mediile educaţionale din toată lumea este acela care 
promovează necesitatea democratizării şcolii ca o condiţie de a-i pregăti pe copii pentru viaţa într-o 
societate democratică.  

Orice schimbare în educaţie pune în discuţie implicarea părinţilor în activitatea şcolii. Este 
dovedit faptul ca succesul copiilor depinde în mare măsură de armonizarea demersurilor şcolii cu cele 
ale familiei şi de buna colaborare dintre profesori şi părinţi în vederea stabilirii unei continuităţi 
educative, de măsura in care se reuşeste trecerea dincolo de legăturile formale şi dezvoltarea unor 
parteneriate active folosind o gamă largă şi variată de modalităţi. 

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având 
ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea 
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la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadul unei comunităţi.  
Aceasta înseamnă că şi o şcoală specială poate fi incluzivă sau poate dezvolta practici 

incluzive în abordarea copiilor. Şcolile deschise, prietenoase în care se urmăreşte flexibilizarea 
actualului curriculum, calitatea predării-învăţării, evaluarea permanentă şi parteneriatul 
educaţional sunt şcoli incluzive. 
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Abandonul şcolar 
 
 

Mureşan Eugenia – profesor învăţământ primar 
 
 
Abandonul şcolar este o realitate care există în zilele noastre în şcolile din România. Sistemul 

educaţional românesc este, aşa după cum vedem în Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, gratuit şi 
obligatoriu până la primi doi ani ai învăţământului secundar superior, iar finanţarea se face după 
principiul resursa financiară urmează elevul (art.9 pct.5 Legea 1/2011). Legea susţine unităţile de 
învăţământ pentru a veni şi în întâmpinarea elevilor şi studenţilor cu probleme şi nevoi sociale, 
precum şi pe aceia cu cerinţe educaţionale speciale, atât prin activităţi şcolare cât şi extraşcolare.
   

Cu toate acestea fenomenul de abandon şcolar este o realitate. Şcolarul român renunţă să mai 
frecventeze cursurile, iese din sistemul educativ înainte de a încerca să obţină calificarea ce i-o 
oferă finalizarea studiilor, iar acest lucru se întâmplă în proporţie destul de mare. 

 
Desigur că există cauze multiple ale acestui fenomen. Unele studii susţin ideea că abandonul 

şcolar depinde, în mare măsură, în România, de locaţia unde trăiesc efectiv oamenii. Astfel date de 
la nivelul anului 2017 arată că abandonul şcolar este mai mare în mediul rural (27,1%) decât în 
mediul urban (4,5%)  şi în regiunile mai sărace de exemplu Nord -Est (23,6%) decât în regiunile 
mai dezvoltate ca de exemplu Vest (11,3%) sau  Bucureşti (4,5%) (https://monitorsocial.ro). O altă 
cauză a abandonului şcolar este familia de provenienţă.  

Copiii din familii de rromi sunt mai predispuşi la abandon şcolar datorită dezorganizării 
acestora din punct de vedere al locuirii, al lipsei unui loc de muncă stabil, al lipsei actelor de 
identitate. La fel se întâmplă şi cu copiii proveniţi din familii sărace, cu mulţi membri sau din 
familii monoparentale, a căror părinţi nu lucrează sau sunt ocupaţi numai cu munci ocazionale, 
locuiesc în zone cu un grad mare de izolare de unde accesul la şcoală este limitat din lipsă constantă 
de mijloace de transport şi au un nivel mai scăzut de educaţie. 

Date recente arată că vârsta cel mai des întâlnită a părăsirii unei instituţii de educaţie este 17 ani, 
un procent de 65,5% dintre cei care au abandonat şcoala au făcut-o între vârsta de 14 şi 18 
ani.(Studiu despre tinerii din România 2018/2019, G.Bădescu şi alţii). Acest lucru se întâmplă 
datorită faptului că în jurul vârstei de 17 ani tinerii pot să muncească mai mult şi să aducă un câştig 
imediat, un venit suplimentar familiei, chiar dacă mai târziu vor avea de suferit din cauza lipsei unei 
calificări. Acest câştig este necesar în principal pentru plata utilităţilor, unde procentele de alocare 
financiară pentru cheltuieli au crescut pe o gospodărie în ultimii ani, faţă de cheltuielile pentru 
educaţie care au scăzut seminificativ de ex de la 0,8% la 0,3%.(INSS, 2018). 

Alte cauze ale abandonului şcolar pot fi de ordin individual. Elevul nu se poate adapta unor 
cerinţe care îi par exagerate şi nici nu este încurajat să o facă, are o stimă de sine scăzută ceea ce se 
corelează cu depresia, agresivitate şi în final eşec şcolar, o motivaţie insuficientă şi nu în ultimul 
rând diferite deficienţe de ordin fizic, inclusiv boli grave. 

Alte cauze la fel de importante care pot contribui la abandonul şcolar sunt cele legate de grupul 
în care activează, de comportamentul membrilor clasei; pot apărea conflicte în aceste grupuri sau 
acţiuni cu caracter infracţional, cum ar fi jocurile de noroc, fuga colectivă de la ore sau furturile. 
Relaţia dintre elevi şi profesori este şi ea importantă, cauze care duc la abandonul şcolar fiind 
incapacitatea profesorului de a se face înţeles de elevi, de a se apropia de aceştia precum şi 
,,izolarea" elevilor care sunt mai slabi. 

Abandonul şcolar poate fi prevenit în principal prin măsuri legislative care susţin ajutorul 
elevilor proveniţi din familii mai sărace în special. Sunt importante în acest sens programe existente 
precum: asigurarea transportului gratuit al copiilor la scoală - concretizat în abonamente gratuite la 
mijloacele publice de transport în comun şi asigurarea transportului cu microbuze şcolare 
încredinţate fiecărei şcoli; rechizite şcolare gratuite pentru toţi elevii; laptele si cornul sau oferirea 
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unei mese calde gratuite; burse de performanţă pe lângă bursele sociale existente; organizarea de 
activităţi extraşcolare gratuite de socializare pentru integrarea în grup şi combaterea marginalizării. 

Pe de altă parte prevenirea se mai poate realiza dacă există un parteneriat functional între şcoală 
şi familie, prin care părinţii să fie instruiţi asupra viitoarei formări profesionale a copiilor acestora şi 
împreună să găsească cele mai bune soluţii pentru integrarea pe piaţa muncii şi susţinerea carierei. 

În plan educativ ar trebui ca profesorii să creeze acele situaţii care să le dea elevilor cu 
dificultăţi în învăţare o şansă de a rezolva probleme şi de a-i recompensa pentru succesul obţinut şi 
în acest sens să formeze o încredere a şcolarului în forţele lui. Învăţarea să nu se bazeze numai pe 
reproducere ci şi pe alte abilităţi de ordin practic. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. înv. primar MUREȘAN LILIANA – DELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU “ DEJ 

 
 
,,Abandonul  şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ ,indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii începute.”( 
Neamțu, C, 2003, p. 199). Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi prin 
absența de la activitățile școlare sau prin diverse forme de  de comportament deviant.  

Factori determinanți ai abandonului școlar: motivația deficitară pentru învățare, inadaptabilitatea 
elevilor, stima de sine scăzută, climatul familial, climatul din mediul școlar  (relația profesor-elev, 
conflictele individuale din cadrul clasei, climatul afectiv ). 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

Inițierea de programe extracurriculare (concursuri, cercuri, activităţi sportive, artistice etc.), 
proiecte educaționale pot fi modalități de prevenire a abandonului școlar, având ca scop creşterea 
atractivităţii pentru elevi. 

 
Voi prezenta mai jos,  Proiectul educațional – ,, Merg cu drag la… școală!”. 
A.  INFORMAŢII DESPRE PROIECT  
A.1. Titlul proiectului:,, Merg cu drag la …școală !’’ 
A.2. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural – artistic 
A.3.Participanți: copii cu risc de abandon școlar  
 
B. REZUMATUL PROIECTULUI 
Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a 

interesului elevilor pentru lectură şi dezvoltarea  gustului pentru frumos, pentru tot ce înseamnă 
adevărata valoare artistică, spirituală, civică şi morală, de prețuire și respectare a obiceiurilor şi 
zestrei de valori autentice ale culturii tradiţionale populare. 

Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea 
capacităţii creatoare a elevilor, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii. 

C. SCOPUL  PROIECTULUI 
Stimularea creativităţii și inițiativei  copiilor, creșterea motivației pentru studiu, dezvoltarea 

sentimentului de apartenență la grup, care să ducă la reducerea ratei  abandonului școlar. 
Afirmarea copiilor prin limbajul universal al artei: poezie, cântec, dans şi pictură. 
D. ACTIVITĂȚI 
1. Crearea centrului tematic – locul unde vor fi expuse materialele legate de tema proiectului; 
2.Atelier de creație – realizarea unor materiale pentru promovarea proiectului; confecționarea 

recuzitei pentru spectacole; 
3.Prezentarea unor spectacole; 
E. REZULTATE AȘTEPTATE 
Creșterea motivației în rândul elevilor; 
Creșterea capacității de integrare școlară; 
Reducerea numărului de copii care abandonează școala; 
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F. EVALUAREA PROIECTULUI 
Expoziție cu lucrările copiilor 
Album cu fotografii și înregistrări cu activitățile desfășurate 
Acordarea diplomelor de participare tututror elevilor implicați 
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Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti  
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Inv. Murza Gabriela 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,ANGHEL SALIGNY” TURT 

SATU MARE 
 
 
O educaţie adevărată, reală  se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. 

Se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. Tot ceea ce se săvârşeşte 
sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

 
Facilitrea accesului la educatie face parte din obiectivele prioritare europene in domeniul 

educatiei, fiind  in stransa legatura cu principiul egalitatii de sanse si cu cel al nondiscriminarii.   
 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

 
Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 

şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

 
 Din păcate, cei care nu frecventează sau abandonează şcoala sunt deseori discriminaţi – învaţă 

în clase sau şcoli separate, puşi în ultimele bănci ale clasei, trataţi cu indiferenţă, agresaţi verbal de 
către copii sau profesori, traiesc în orfelinate, în instituţii pentru copii cu handicap sau, pur şi 
simplu, pe străzi şi în canale. Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie are ca scop 
prevenirea şi combaterea marginalizării şi excluderii sociale prin îmbunătăţirea ratei de participare 
la educaţie. 

 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 

şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 

risc de abandon şcolar. 
 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 
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Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor.  

 
De asemenea, se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor 

responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor 
comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru 
identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa 
negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
imbrăcămintei necesare”. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate,  pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
        Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
        Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului primar, cadrul didactic   are de asemenea un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari, comunicarea copilului cu 
invatatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la scoala fiecare poate avea un 
loc, un rol şi o valoare. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
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descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 
Bibliografie: 
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CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 

Prof. înv. primar Mușat Mariana 
Liceul Tehnologic ”Sfântul Mucenic Sava”, Berca, Jud. Buzău 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

 Pentru a putea reduce numarul abandonurilor școlare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’.  

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
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 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preșcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține școala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 

temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  
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CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR                                                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT 

 

Prof. psihopedagog  MUȘAT STELIANA-VASILICA                                        
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRĂILA    

 

Abandonul școlar reprezintă un fenomen ce a luat o amploare tot mai mare în ultima vreme, în 
ciuda tuturor eforturilor care se fac la nivel de unitate școlară, la nivel de învățământ. Numărul mare 
de abandonuri se înregistrează în cadrulînvățământului special integrat, acolo unde copii cu diverse 
tipuri de deficiențe, ce sunt integrați în colective de elevi fără dificultăți de învățare, ajung să 
abandoneze școala, în ciuda tutror eforturilor ce se fac pentru susținerea și menținerea acestora. 

S-a pus problema ” Ce anume determină abandonul școlar?”, desigur că s-au identificat anumite 
cauze ce se fac răspunzătoare de existențaacestui fenomen destul de problematic pentru 
învățământul românesc, cât și pentru inserția socio-profesională a generațiilor actuale și viitoare. 

Plecând de la analiza nevoilor fiecarui elev, coroborând cu mediul familial în care trăiesc, cu 
condițiile de viață, precum și tipul de dizabilitate, au fost determinate următoarele cauze: 

 mediul familial, condițiile material-financiare existente în familia în care copilul trăiește, 
tipul de familie, număr de membrii din famile, relațiile ce există între membrii familiei; 

 nivelul de educație din familie, dacă elevul are exemple pozitive sau negative pe care le 
urmează și care au influiență asupra dezvoltării intelectuale și umane a elevului; 

 codițiile materiale și financiare ce determină familiile elevilor să părăsească țara și să 
meargă să lucreze peste hotare nu face altceva decât să ducă la abandonul școlar al elevilor, fie 
pentru că aceștia nu rămân în grija unor persoane de încredere, fie datorită faptului că se simt 
abandonați de familie duce la apariția unor tulburări de comportament, coroborate cu specificul 
vârstei pe care o au; 

 comunitatea din care face parte, gradul de sărăcie crescut din comunitatea la care se 
raportează poate influiența evoluția școlară și abandonul școlar, lipsa obiceiului de a avea un loc de 
muncă și doar de a fi asistat social, formează un caracter dependent de ceilalți și de societate; 

 modelele pe care le agrează și care din nefericire sunt de cele mai multe ori preluate din 
medii cu manifestare negativă, antisocială (”vreau să câștig bani ușor, fără să muncesc, deci pot să 
fur sau să mă ocup de alte lucruri care-mi aduc bani mulți! Și atunci de ce să mai muncesc și de ce 
să mai merg la școală?). Acesta este punctul de vedere al multora dintre elevii din învățământul de 
masă, cu  care am lucrat ca profesor de sprijin în învățământul special integrat; 

 oferta socio-profesională  pentru elevi, lipsa asigurării ulterioare a unui loc de muncă 
determină pe elev să renunțe la studii, mulți dintre i ajung să lucreze cu ziua prin diverse locuri, alții 
pleacă în străinătate și se pierd pe acolo; 

 abandonul familiei, copiii sunt lăsați în grija rudelor, a vecinilor sau cunoștințelor, iar în 
unele cazuri nu rămân în grija cuiva, ci pe cont propriu, să se descurce cum pot. 

 inadaptabilitatea comportamentală a elevilor vizează tulburările de relaționare a acestora cu 
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părinții, profesorii și colegii și încalcarea regulilor colectivității școlare, respectiv extrașcolare. 
Domeniul acestor tulburări este larg, cuprinzând modificări comportamentale mai putin grave sub 
raport juridic, dar suparatoare: minciuna, inconsecvența comportamentală, violența verbală, fumatul 
ostentativ, copiatul la ore, bruscarea colegilor și abateri grave de la morală și legislație penală.  

  stima de sine scazută - există o semnificativă corelație între imaginea de stima a elevului și 
reușita școlară, dat fiind faptul că modul în care se comportă elevii în școala depinde ăn mare masură 
de modul în care se percep pe ei înșiși, de modul în care educatorii reactionează. 

Pentru a preveni acest femomen se impune o „abordare holistică”, în cadrul căreia întreaga 
comunitate şcolară (conducerea şcolii, cadre didactice, elevi, familiile acestora) participă la un efort 
colectiv şi coerent, în strânsă colaborare cu partenerii externi şi întreaga comunitate. 

Fiecare actor implicat are importanța și rolul său și este răspunzător pentru rezultatele obținute, 
pentru ca rata abandonului să fie în descreștere 
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În societatea contemporană, școala se confruntă cu o serie de probleme dintre cele mai 

importante, una dintre acestea fiind abandonul școlar. Fenomenul atinge, în România, cote 
alarmante și este considerat o formă a eșecului școlar.  

Considerăm că, mai ales în cazul adolescenților, grupul joacă un rol dintre cele mai importante 
în ceea ce privește modul în care adolescentul relaționează cu școala. Pentru sociologi şi psihologi 
dar şi pentru societate în general, adolescenţii şi modul în care aceştia se constituie ca grup sau 
aderă la unul dintre acestea, reprezintă o problemă complexă, pe de o parte pentru că adolescenţa 
este o perioadă dificilă dar definitorie pentru formarea şi evoluţia persoalităţii umane şi, pe de altă 
parte, pentru că acum pericolul ca adolescenţii să comită infracţiuni sau să adere la grupuri 
infracţionale, să consume droguri şi alte substanţe care duc la dependenţă şi alte boli grave este cel 
mai mare. 

Considerată, simbolic dar nu fără o bază reală, când “vârsta de aur”, când “vârsta ingrată”, 
adolescenţa rămâne, într-adevăr, ceea ce J.J.Rousseau numea “a doua naştere”, sau, conform 
definiţiei date de Pantelimon Golu „vârsta oglinzii, vârsta la care adolescentul caută să coincidă cu 
sine” .  

Trăsătura definitorie a adolescenţei este conflictul. Referindu-se la particularităţile bio-psiho-
sociale pe care le impune ierarhizarea calitativă şi motivaţională a conflictelor în adolescenţă, 
Maurice Debesse sublinia necesitatea precizării particularităţilor dominante “nucleare”, pe seama 
cărora apar anumite conflictualităţi dinamice corespunzătoare “schemei lor ontogenetice, situaţiilor-
tip şi evenimentelor”. Astfel, el identifica:  

- la 11-13 ani - conflictul pubertar (căutarea de sine),  
- la 14-17 ani - conflictul de afirmare (afirmarea de sine),  
- la 17-20 de ani - conflictul între rol şi statut, profesie, carieră, vocaţie, prin care se realizează 

sau nu dominanta vectorială de integrare socio-profesională, de adaptare şi integrare.  
Afectivitatea vieţii adolescentului este una bazată pe atşament.  O coordonată majoră a vieţii 

adolescentului este şi  frustrarea care începe să se manifeste din copilărie. În preadolescenţă se 
produc profunde restructurări în sfera personalităţii, care va evolua trecând succesiv prin stadiile 
căutării de sine (11-14 ani), al afirmării de sine (14-17 ani) şi al impunerii de sine. Până a ajunge 
însă la acest ultim stadiu al integrării socio-profesionale, adolescentul va trece prin vârsta pubertală 
a conflitelor, când apar numeroase cazuri de inadaptare, de rupere a echilibrului psihic în favoarea 
emoţionalităţii, când tensiunea interioară este mai puternică decât controlul de sine, când instalarea 
funcţiilor de reproducere generează transformări ce influenţează capacitatea intelectuală, 
afectivitatea şi temperamentul puberului.  

Pe măsură ce adolescentul se va maturiza, reacţiile imediate la frustrare vor deveni mai puţin 
frecvente şi vor pierde din intensitate, aceasta datorită, pe de o parte, creşterii gradului de toleranţă 
la frustrare, iar pe de altă parte interdicţiilor educaţiei care va sancţiona în principiu toate reacţiile 
inadaptate ale adolescentului.  

Adolescenţa mai este maractă şi de o “criză” de originalitate care  constă în multiple conflicte 
interne şi externe, acte impulsive sau conduite deviante, exprimate prin ostilitatea faţă de părinţi, 
revolta contra interdicţiilor puse de adult şi afirmarea unor modele contestatare de conduită.  

Tinerii şi adolescenţii care şi-au conturat aprecieri de sine înalte şi care sunt acceptaţi de către 
grupul de apartenenţă, manifestă interes pentru sarcinile şcolare primite şi consideră că au 
capacităţile necesare pentru a le rezolva în mod eficient. Ei îşi exprimă concepţiile cu încredere şi 
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tărie şi nu sunt dominaţi de conflicte şi tensiuni interioare. Tinerii şi adolescenţii care şi-au conturat 
aprecieri de sine joase, îşi exprimă cu dificultate punctul de vedere, le este teamă de eşec, de faptul 
că ar putea intra în conflict cu ceilalţi, preferă să stea în umbră, manifestă tensiuni puternice 
interioare.  

Adolescenţii au tendinţa de a forma grupuri, deoarece grupul oferă adolescentului cadrul şi 
mijlocul de afirmare liberă, securitate şi siguranţă şi locul în care găseşte niveluri de aspiraţie şi 
valori comune cu ale sale. Acest lucru este valabil şi pentru grupurile orientate negativ. Numai 
grupul poate satisface valenţele de afirmare şi să dea adolescentului sentimentul de valoare. În acest 
cadru, cel slab caută puterea grupului pentru a se identifica cu ea,  cel neânsemnat caută prilej de 
afirmare, cel nerecunoscut doreşte un rol recunoscut, cel ameninţat aşteaptă protecţie iar izolatul 
caută să pătrundă în viaţa colectivă a grupului.  

În adolescenţă se manifestă intens tendinţa de a referi la propria persoană prin intermediul 
calităţii relaţiilor interpersonale iniţiate, mai ales cu membrii grupului de egali prin imaginea pe 
care persoanele semnificative o proiectează asupra lor. Imaginea de sine se conturează progresiv şi 
se modifică continuu, întreaga viaţă. Funcţiile îndeplinite de imaginea de sine au o mare importanţă 
pentru progresul individului. Imaginea de sine garantează trăinicia vieţii psihice şi îl protejează de 
agenţii exteriori cauzatori de stres şi tensiune. Imaginea de sine armonizează şi sistematizează viaţa 
psihică, îndeplinind un rol esenţial în achiziţia sistemului axiologic şi aspiraţional. 

Toate aceste considerente fac din vârsta adolescenței o perioadă dintre cele mai complexe și mai 
greu de abordat, o perioadă în care riscul abandonului școlar este major fiind condiționat de criterii 
diverse, unul dintre cele mai importante fiind grupul și dinamica acestuia.  
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Cauzele abandonului şcolar prematur sunt plasate în general la trei nivele diferite: cel al elevului 

şi al familiei sale, al comunităţii de provenienţă şi al şcolii. 
Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 

 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au 
probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă 
de muncă. 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. 
Există însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze 
educaţia “măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, 
simpli zilieri, fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente 
ca factori demotivatori. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie. 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante 
de reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai 
mari.  
La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 

sunt: 
 Mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai ales 

în comunităţile rurale. 
 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un 

act individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de 
regulă exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 
cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia 
contribuie la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

 Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a.  
La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
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frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 

 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de 
vârstă. Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul “a doua şansă” este 
frecventat de tineri de peste 20 de ani. Aceste programe ar trebui să aibă clase speciale pe grupă de 
vârstă (12 – 16 ani) pentru care este dificil să se integreze în grupe cu tineri care au peste 20 de ani. 

 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei. Când 
elevii repetă un an de mai multe ori deoarece nu au trecut clasa la două sau trei materii (de regulă 
aceleaşi) ar trebui luate în cosiderare notele de trecere de la celelalte materii. De asemenea, 
competenţele profesionale dobândite de cei care abandonează şcoala ar trebui recunoscute oficial. 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 
activităţi de timp liber. 

 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

 Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

 Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în 
comunităţile cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt 
frecvente. 

 Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 

 Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 
 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de urmărire a evoluţiei cohortelor şcolare. 
 Motivarea prin premiere a cadrelor didactice. 
Pornind de la exemplele oferite în descrierea celor 19 şcoli analizate, raportul se constituie drept 

o sursă de informaţie despre starea sistemului de învăţământ românesc şi un instrument util pentru 
identificarea şi aplicarea unor soluţii viabile de prevenire a abandonului şcolar timpuriu. 
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O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 

şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală , găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Privitor la această temă  Abandonul şcolar - cauze şi modalităţi de prevenire, consider că este o 
temă foarte abordată în mediul şcolar . Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este 

1357



participarea tuturor copiilor la programul educativ fiecare după posibilităţile sale. Copiii sunt 
diferiţi , capacităţile lor sunt diferite, la fel şi gradul lor de adaptare şi percepere dar în mediu şcolar 
fiecare are un statut, un rol , o valoare fapt ce îl determină  să continue şi să îndrăgească  acest 
mediu. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are o valoare, este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa dar pentru asta cadrul didactic trebuie să cunoască aptitudinile şi nevoile fiecarui copil 
integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să îl cunoască, să îi cunoască trăirile. 

Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 

 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).     

  Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta. 
  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 

elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 

În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 

  
 
Bibliografie:  
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Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi  singuri acasă ca urmare a plecării 
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Cauze ale abandonului școlar 

 
 

Prof. Nagy Ioana Veronica,                                                              
L. T. A. ”Alexiu Berinde” Seini, județul Maramureș 

 
 
Unul dintre cele mai triste fenomene întâlnite în învățământ este abandonul școlar.  
Definit drept ”conduita de evaziune” ce constă în ”încetarea frecventării școlii, părăsirea 

sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei calificări sau 
pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început”, abandonul școlar 
reprezintă un indicator al eficienței unei școlii și al neputinței părinților. Astfel, cu cât rata 
abandonului școlar este mai mare (rata se stabilește ca raport procentual între numărul elevilor 
înscriși și numărul absolvenților), cu atât sistemul școlar respectiv este mai ineficient. 

Există două teorii asupra abandonului școlar. Cea dintâi, numită tradițională, plasează 
responsabilitatea abandonului pe seama individului, acesta fiind un act individual, cu semnificație 
individuală, care semnalează cu siguranță deficiențe educaționale și culturale. 

Cea de-a doua teorie, numită teoria excluderii, afirmă că ”inegalitățile economice, politice, 
structura socială și anumite practici școlare (exmatricularea sau eliminarea din școală pe perioade 
determinate de timp) urmăresc descurajarea, stigmatizarea și excluderea elevilor”. Repetenția este 
considerată de adepții acestei teorii un mesaj instituțional de respingere care determină 
dezangajarea, proces reciproc de respingere școală – elev. 

Orice proces de dezangajare este însoțit de ”scăderea progresivă a investiției afective, 
intelectuale, materiale a elevului” în relația sa cu școala și duce la conduite de devianță școlară, așa 
cum arată Mircea Zidărescu în cartea sa: ”Rolul familiei, comunității și a mediatorului școlar în 
combaterea absenteismului școlar, a abandonului școlar și a delicvenței juvenile la copiii de etnie 
romă”. 

Întâlnit în egală măsură în învățământul primar, gimnazial și liceal, abandonul școlar are 
întotdeauna cauzele în sânul familiei. 

În ciclul primar abandonul școlar este mai rar întâlnit și are cel puțin două cauze cumulate: 
situația dificilă din punct de vedere material a familiei din care provine elevul și discriminarea. 
Astfel, un elev dintr-o familie de etnie romă va fi întotdeauna un elev cu risc crescut de abandon 
școlar pentru că discriminării i se adaugă situația materială cel mai adesea extrem de precară a 
acestor familii, absența inteligenței emoționale sau o proastă gestionare a emoțiilor și a 
responsabilităților, precum și o altă axă de valori care pune accent pe libertate și nu pe educație. 

Neșcolarizarea părinților supune întotdeauna elevul la același risc pentru că un părinte care nu a 
fost la școală, nu poate să înțeleagă nici el cum l-ar putea ajuta școala în viață. Ca să înțelegi rostul 
educației, trebuie să fi beneficiat mai întâi de aceasta. 

Un alt motiv pentru care se ajunge frecvent la abandon este nivelul cunoștințelor deținute de 
elev. Un elev care nu poate ține pasul cu colegii săi va fi supus ironiilor colegilor de clasă și de 
școală și va fi ținta nemulțumirilor și chiar agresiunilor unor profesori. Adesea un elev slab dă 
impresia că nu vrea, nu că nu poate învăța, fapt care sporește gradul de insatisfacție al profesorului 
care simte că face toate eforturile și nu este apreciat și răsplătit pentru asta.  

La gimnaziu, motivele abandonului școlar sunt mai diverse, dar depind încă în mod direct de 
rezultatele obținute la învățătură și la purtare. Abandonează elevii care ajung în fiecare an la 
examenele de corigență, elevii care rămân repetenți și cei care nu se pot adapta în societate. 
Bullyingul este extrem de puternic la această categorie de vârstă și lasă adesea urme semnificative 
în evoluția ulterioară a copilului. Există elevi abuzați, jigniți, marginalizați, agresați fizic și verbal, 
care vor renunța la școală și la visurile lor din cauza altor elevi, care, nefiind neaparat mai buni, au 
avut mai multă susținere din partea părinților. 

1359



Nu se poate să nu observăm că familia este sursa/rădăcina/cauza tuturor cazurilor de abandon. 
Sunt frecvente și cazurile în care problemele familiale sunt copleșitoare și distrug interesul copilului 
pentru educație, fie că se află în ciclul gimnazial sau în cel liceal. Necazurile sunt epuizante și 
pentru copii. 

O altă cauză a abandonului școlar la gimnaziu și la liceu este alimentația. Excesul de zahăr duce 
la comportamente marginale, la exces de energie, la imposibilitatea concentrării pe timp mediu și 
lung, determinând adesea diagnosticarea greșită a unui copil absolut normal cu ADHD sau cu 
deficit de atenție. De asemenea, alimentația incorectă duce la obezitate infantilă urmată de 
complexe de inferioritate, stimă de sine redusă, bullying și izolare. 

La liceu apar și alte motive de abandon cum ar fi: educația sexuală defectuoasă sau inexistentă 
(apariția unei sarcini nedorite), motiv destul de rar în gimnaziu, necesități financiare mai mari și 
dorința de a munci pentru a avea ce au și ceilalți în cazul elevilor care provin din familii 
dezavantajate din punct de vedere financiar, nevoia de a sfida societatea în ansamblu și mai ales 
părinții, în cazul familiilor dezorganizate sau în cazul celor care trec printr-un divorț, proasta 
înțelegere a informațiilor la care au acces prin intermediul rețelelor de socializare, cum ar fi 
mediatizarea excesivă a oamenilor de excepție dintr-un domeniu sau altul de activitate care s-au 
lăsat de școală, imposibilitatea de a prevedea o perspectivă (elevi săraci care oricum nu vor putea 
urma o facultate), convingerea că școala e inutilă sau că nu aduce niciodată recompensele făgăduite 
etc. 

În concluzie, principalele cauze ale abandonului școlar sunt de natură economică: gradul de 
instruire și de educație al părinților, profesia tatălui, venitul familiei și nivelul de trai al acesteia; de 
ordin socio-cultural și religios: etnie, rasă, sex, mediu rural sau urban (rată semnificativ mai mare de 
abandon în cazul fetelor, în cazul elevilor din etnii minoritare și a celor care provin din familii 
asistate social); de ordin psihologic: elevii slabi și cu stimă de sine redusă, precum și de ordin 
pedagogic: școli mari cu clase numeroase, discriminare  și bullying. 

Cel mai trist aspect al abandonului școlar este că elevii respectivi părăsesc școala fără o 
calificare necesară, uneori chiar fără să știe să citească și fără o formație morală și civică. G. 
Vaideanu afirmă că aceștia sunt viitorii șomeri și ”reprezintă pe termen mediu și lung, o sursă de 
dificultăți sociale și de pierderi care depășesc investiția cerută de formarea inițială”. 

În societate, costuri economice importante necesită persoanele insuficient educate, predispuse la 
compromisuri și la delincvență. 

Abandonul școlar reprezintă un dublu eșec: al adaptării elevului la cerințele vieții școlare și al 
școlii la trebuințele individuale de învățare ale elevului care creează condițiile următorului eșec: al 
integrării sociale și al autorealizării. 
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Consideraţii privind abandonul şcolar în România 
 
 

Profesor pentru învăţământ primar Năvădaru Dumitria 
Şcoala Gimnazială nr. 33 Galaţi 

 
 
Abandonul şcolar se referă la părăsirea sistemului şcolar în perioada sa de obligativitate. Acest 

fenomen reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană în componenta 
instruirii formale. De acest flagel sunt lovite toate sistemele de învăţământ, chiar şi cele considerate 
ca fiind cele mai evoluate şi eficiente, doar proporţiile fiind diferite. 

Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, România este pe locul trei în Uniunea 
Europeană la părăsirea timpurie a şcolii. Conform aceluiaşi organism european, 18,9% dintre tinerii 
români din intervalul de vârstă cuprins între 18 şi 24 de ani renunţă la studii. La nivelul Uniunii 
Europene, suntem depăşiţi doar de Spania, cu un procent al abandonului şcolar de 20,3%, şi de 
Malta, cu 20,1%. 

Din punct de vedere al sexelor, România deţine o altă tristă supremaţie: 18,3% dintre fete 
abandonează şcoala, procentul fiind semnificativ mai mare decât în Spania sau în Bulgaria, ţara în 
curtea căreia ne uităm obsesiv atunci când vine vorba despre studii şi statistici europene sau 
mondiale. 

Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul 
întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în Bulgaria, este de scădere. La fel de grav este 
faptul că un procent important din aceşti tineri nu doresc să intre în câmpul muncii după 
abandonarea studiilor. 

Aproximativ o cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt clase, 75% dintre copiii rromi 
nu termină gimnaziul.  

Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul 
întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în Bulgaria, este de scădere. La fel de grav este 
faptul că un procent important din aceşti tineri nu doresc să intre în câmpul muncii după 
abandonarea studiilor. 

Abandonul şcolar a devenit o problemă la nivel european, întreaga Uniune confruntându-se cu 
părăsirea timpurie a şcolii. Cauzele sunt dintre cele mai diverse. Printre ele se numără lipsa de 
atractivitate faţă de ceea ce se numeşte învăţământ tradiţional. Tinerii vor altceva şi, în general, vor 
să ardă etape, considerând că se pot realiza mai repede fără studii. Şi în UE, printre cauzele 
principale se numără sărăcia, lipsa de educaţie a mediului în care cresc şi se dezvoltă copiii, dar şi 
anumite cutume ale unor minorităţi etnice sau de orice alt tip. Am enumerat doar câteva dintre 
motivele care stau la baza îndepărtării de şcoală. 

Conform statisticilor UE, aproximativ şase milioane de tineri renunţă anual la şcoală (ceea ce 
înseamnă aproximativ 14% din numărul de elevi înmatriculaţi la nivelul Uniunii). Tinerii care 
renunţă prematur la studii sunt consideraţi a fi cei care, deşi au vârstele cuprinse între 18 şi 24 de 
ani, au terminat cel mult învăţământul gimnazial la data la care abandonează şcoala. Statele UE au 
început elaborarea unor politici menite să acopere întregul ciclu gimnazial şi să coboare media 
abandonului şcolar la sub 10%. 

Realităţile româneşti referitoare la abandonul şcolar care, cu siguranţă, nu fac în niciun fel cinste 
sistemului şcolar românesc, sunt consecinţa concursului nefericit al unor cauze de ordin subiectiv, 
în primul rând, dar şi obiectiv, fără doar şi poate.  

Cercetările din domeniul educaţional au relevat faptul că mediul socio-cultural de provenienţă al 
elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al 
elevului. Este extrem de importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

Teoretic, familia este prima instituţie care conştientizează importanţa şcolii pentru copil şi, ca 
urmare, este interesată de şcolarizarea acestuia. Dar, din păcate, realitatea demonstrează multe 
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cazuri în care părinţii/ reprezentanţii elevilor, prin diverse acţiuni sau prin inacţiune încurajează/ 
favorizează abandonul şcolar al elevilor. Indiferenţa şi dezinteresul faţă de prestaţia şcolară a 
copilului, permisivitatea excesivă sau, dimpotrivă, atitudinea despotică, manifestarea neîncrederii în 
profesionalismul cadrelor didactice, creditarea nejustificată a copilului în raport cu reprezentanţii 
instituţiei şcolare, insuficienta comunicare cu şcoala sunt doar câteva dintre atitudinile cele mai 
întâlnite care pot concura la descurajarea elevului în a frecventa şcoala în mod regulat şi cu eficienţă 
sau, măcar, pot conduce la forme de comportament şcolar deviaţional precum: absenteismul, 
vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Exemplul personal al părinţilor, orientarea copiilor spre învăţare ca sursă de iluminare a minţii, 
insuflarea încrederii în şcoală şi în reprezentanţii acesteia sunt cărămida de la baza eşafodajului 
educaţional.   

Din păcate, se întâlnesc tot mai frecvente situaţiile în care elevii înţeleg de la proprii părinţi că  
învăţarea nu mai reprezintă o prioritate, ba mai mult, unii sunt învăţaţi să găsească modalităţi facile, 
dar de multe ori ilegale de a-şi asigura cele necesare traiului. 

În strânsă corelaţie şi complementaritate cu atitudinea faţă de şcoală a familiei de provenienţă a 
elevului, climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieţii de familie, climatul familial conflictual şi imoral, excesiva permisivitate, divergenţa 
metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinţilor, atitudinea rece, indiferentă sau tiranică a 
acestora sunt alte câteva aspecte care concură la producerea abandonului şcolar. 

Sunt, desigur, şi situaţii în care abandonul şcolar are la bază cauze de ordin social-economic.  
Şcolile din zonele defavorizate, în care se întâlnesc frecvent cazuri de abandon şcolar, sunt 

caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităţilor de succes socio-profesional pentru 
absolvenţi. Lipsa motivaţiei face ca mulţi dintre elevii claselor gimnaziale să renunţe timpuriu la 
şcoală. Sărăcia comunităţilor din zonele defavorizate limitează posibilităţile părinţilor de a oferi 
copiilor resursele necesare educaţiei. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinţi. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinţilor şi prin lipsa de cultură a comunităţii care poate fi 
susceptibilă faţă de instituţiile formale.  

Alţi factori de natură socială şi economică, precum: crize politice, economice, sociale şi morale, 
convulsii ale sistemului de protecţie socială, confuzia sau absenţa unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educaţional şi, în final, 
abandon şcolar. 

Nu pot fi omişi factorii de natură educaţională: insubordonarea faţă de normele şi 
regulile şcolare, chiulul, absenteismul, repetenţia, motivaţii şi interese slabe în raport cu şcoala, 
greşelile şi carenţele profesionale ale dascălilor (de atitudine şi relaţionare, competenţa 
profesională, autoritate morală), factori care au şi ei un rol important în producerea fenomenului de 
abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate poate influenţa negativ elevii cu un psihic labil. Elevul cu un 
anturaj nepotrivit poate ajunge uşor să fumeze, să consume bauturi alcoolice sau droguri, să fure să 
chiulească de la şcoală sau chiar să abandoneze şcoala. 

Un program de prevenire sau, cel puţin, limitare a abandonului şcolar nu poate să omită măsuri 
precum:  

- reabilitarea  rolului şi locului fiecărui actor participant la actul educaţional: elev/ familie, cadru 
didactic/ instituţie şcolară, comunitate locală; 

- finanţarea sistemului educaţional potrivit prevederilor legale; 
- creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situaţiilor ce prezintă risc de abandon şcolar; 
- identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- cunoaşterea aptitudinilor şi nevoilor fiecărui copil integrat în sistemul şcolar şi asigurarea 

tratamentului egal şi a egalităţii de şanse în educaţie. 
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În concluzie, consider că principalul factor responsabil de abandonul şcolar al elevului este 
familia de provenienţă, care trebuie şi poate să-şi reconsidere atitudinea faţă de şcoală şi învăţătură 
(inclusiv faţă de instituţia şcolară şi reprezentanţii acesteia). Privitor la educaţie, familia trebuie să 
se responsabilizeze pe măsura importanţei pe care o acordă formării pentru viaţă a urmaşilor săi. 

 Deopotrivă, statul şi instituţiile sale responsabile de educarea viitoarelor generaţii trebuie să-şi 
îndeplinească sarcinile astfel încât elevul să-şi dorească să vină la şcoală cu plăcere, indiferent de 
etapa educativă în care se află. 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA CUZA„ GALAŢI 

 
 

CADRU DIDACTIC: NĂSTASE GETA 
SUCCESUL ŞI INSUCCESUL ŞCOLAR 

 
Perioada şcolarităţii este deosebit de importanta pentru evoluţia individului, pentru realizările lui 

ulterioare. De aceea, copilul şi familia depun în tot acest interval, care poate dura 16-18 ani sau 
chiar mai mult, eforturi materiale, intelectuale, afective, deosebite. Succesul si insuccesul şcolar 
sunt determinate de un complex de factori (biologici, sociali, afectivi). Succesul şcolar poate fi 
considerat, o expresie a concordanţei între capacităţile şi interesele elevului, pe de o parte şi 
exigenţele şcolare, formulate şi prezentate elevului, pe de altă parte. Dacă succesul exprimă o 
potrivire, insuccesul şi râmânerea în urmă la învăţătură sunt simptomele unei discordanţe dintre 
posibilităţile elevului şi exigenţele impuse de şcoală.În scopul realizării reuşitei şcolare,familia va 
forma copilului un regim de odihnă şi învăţătură ritmic, cu ore fixe de trezire, masă, muncă, 
relaxare, culcare. În felul acesta va creşte rezistenţa la efort, şi nu în ultimul rând rezistenţa la 
îmbolnăviri. 

Un rol important în educaţia copilului îl joacă familia acestuia şi stabilitatea ei. Dacă un copil 
provine dintr-o familie defavorizată (sărăcie, boală, lipsa unui parinte sau a amândorura, slaba 
implicare a părinţilor în educaţia copiilor), şansa ca acest copil, să continue parcursul şcolar, fără 
ajutor este foarte mică. O parte dintre ei abandonează şcoala pentru că nu au posibilităţi materiale, 
alţii pentru că se simt umiliţi şi nu au suficientă încredere în ei pentru a continua, alţii simt că fără 
ajutor nu fac faţă şi mai există un procent de elevi proveniţi din rândul rromilor , care nu doresc 
terminarea studiilor pentru că nu sunt educaţi şi din familie în acest sens, considerând că şcoala nu 
este atât de importantă pentru viitorul lor. 

Copiilor trebuie să li se asigure condiţii optime pentru a înregistra progrese la şcoală. Contează 
foarte mult  atmosfera din familie, care trebuie să fie liniştită, calmă. Îndemnul, încurajarea, 
ajutorul, o alimentaţie corectă sunt mijloace prin care ne putem ajuta copilul să-şi rezolve sarcinile 
şcolare. De asemenea, afectarea orelor necesare de somn are ca rezultat imposibilitatea ca 
organismul să se refacă, apare oboseala, starea de iritare, nervozitate şi chiar boală. Randamentul 
şcolar scade, de aici un lung şir de consecinţe negative. 

Probabil că mulţi părinţi vor spune că timpul  pentru rezolvarea temelor nu este suficient. 
Aceasta  depinde foarte mult de stilul de lucru al elevului. Dacă acesta este atent la ore, dacă 
înţelege ce i se explică, dacă îşi rezolvă sarcinile la timp, dacă citşte lectura suplimentară în vacanţă 
sau la sfârşitul săptămânii, dacă lucrează sistematic, dacă este perseverent şi odată aşezat la birou nu 
se ridică până nu termină sarcina propusă, se va încadra în acest timp.Să nu uităm, în ultimă instanţă 
sănătatea este lucrul cel mai de preţ. De aceea dozarea efortului se va face în raport cu posibilităţile, 
particularităţile şi sănătatea organismului copilului.  

Activităţile grele vor alterna cu cele uşoare, în acelaşi timp munca va alterna cu odihna. Se va 
respecta curba de efort de pe timpul unei zile, precum şi curba de efort pe săptămână. Pentru 
activităţile mai grele se va respecta o scurtă perioadă de acomodare, sarcinile vor fi date gradual, de 
la uşor la greu. Se va evita monotonia prin alternarea tipului de activitate. Unii copii refuză din start 
să rezolve o sarcină, motivând că nu ştiu, nu pot să rezolve.  

Trebuie discutat cu ei pentru că în spatele acestui refuz se ascunde, de obicei, altceva: 
plictiseala, teama de eşec, lipsa de responsabilitate. Cu calm îl vom ruga să-şi amintească cum au 
rezolvat la şcoala o astfel de problemă sau una asemănătoare, să studieze şi partea teoretică, îl 
îndemnăm să încerce chiar dacă există posibilitatea să greşească. Îl vom ajuta cu explicaţii, dacă 
este necesar, îl vom încuraja. Un prim succes îl va face să privească altfel lucrurile în viitor.Este 
important de reţinut că orice disfuncţie în cadrul familiei atrage după sine disfuncţii în dezvoltarea 
normală a copilului. Pe de altă parte privirea, tonalitatea vocii, zâmbetul nostru îl va ajuta pe copil 
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să depăşească obstacolele. Comunicarea cu copilul, cunoasterea calităţilor şi defectelor acestuia ne 
vor ajuta să-i stabilim regimul de viaţă potrivit. Fiecare copil este o individualitate, nu există reţete 
general valabile de alcătuire a programului copilului, există însă nişte reguli generale ( program 
riguros alcătuit şi respectat, alimentaţie raţională, colaborarea cu şcoala, comunicarea cu copilul, 
cunoaşterea copilului ). Pornind de la personalitatea copilului nostru şi consultând aceste reguli, 
vom stabili calea cea mai bună de urmat. Şi să nu uităm cât de important este exemplul personal. 

Uneori sursa de nemulţumire a elevilor îşi are originea în comportamentul unor cadre didactice, 
în imaginea deformată pe care unii elevi o au despre profesori şi profesorii despre ei. Un profesor 
care are o comunicare cât mai bună cu elevii trebuie să ştie să gândească modalităţi de înlăturare a 
unor dificultăţi şi obstacole posibile. Deseori profesorii sunt tentaţi să poarte discuţii cu elevii buni, 
să le asculte explicaţiile, iar cei slabi să fie marginalizaţi. În acest caz, elevii, îndeosebi cei pasivi la 
lecţie întâmpină o serie de obstacole, mai ales în înţelegerea noţiunilor şi în interpretarea acestora. 
Comunicarea trebuie făcută cu toţi elevii, antrenându-i pe fiecare în parte, în funcţie de 
particularităţile şi caracterul fiecăruia.  

De multe ori relaţia dintre profesor şi elevii mediocri lasă de dorit. În general aceştia sunt 
marginalizaţi  şi suferă din cauza neantrenării lor în actul de comunicare pe timpul ascultării sau 
predării unei teme, plecând din clasă cu lecţia neînvăţată. Aceşti elevii, cu precădere cei timizi, 
trebuie încurajaţi, motivaţi, antrenaţi în cadrul unei lecţii. Un profesor bun trebuie să ştie calea pe 
care s-o aleagă pentru ca relaţia profesor-elev să fie cât mai eficientă. Profesorul trebuie să-i dea 
încredere elevului în forţele sale, să prindă curaj, să-l facă să se implice în relaţia de comunicare, să 
reuşească să-l antreneze intr-o discuţie constructivă. E necesar ca elevilor să li se transmită acea sete 
de cunoaştere, acea disponibilitate şi flexibilitate în gândire, dorinţa de comunicare şi astfel va 
ajunge să aibă succes.Prin apreciere profesorul trebuie să schiţeze o perspectivă. Dacă un profesor 
spune unui elev: „din tine nu va ieşi nimic”, el nu apreciază numai o situaţie prezentă, ci exprimă şi 
convingerea lui asupra dezvoltării viitoare a elevului, ceea ce ar putea duce în final la un rezultat 
nedorit.  

Performanţele elevului, nu numai că nu vor creşte, ci vor scădea atât de mult încât ar putea pune 
în pericol dezvoltarea psihică viitoare a acestuia. De aceea, profesorii trebuie să aibă grijă ca în 
derularea procesului de învăţământ să nu lezeze personalitatea elevului ci să-l ajute să şi-o dezvolte, 
să-l ajute să înveţe, să gândească singur pentru că, atunci când va părăsi băncile şcolii să nu depindă 
de nimeni, cel puţin din punct de vedere intelectual. 

În calitate de profesor, dar mai ales de diriginte, se realizează şi o comunicare cu familiile 
elevilor. Astfel, dirigintele aşteaptă ca părinţii să colaboreze şi să se implice activ în actul 
educaţional, cerând şi să i se recunoască rolul pe care îl are în educaţia copiilor. Părinţii aşteaptă de 
la diriginte o evaluare corectă a propriului copil dar şi un spijin în formarea acestuia. Atunci când 
colaborarea dintre profesor şi diriginte, pe de o parte, respectiv elev şi părinte, pe de altă parte, se 
realizează pe baza unei comunicări eficiente toţi factorii implicaţi au de câştigat. 
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O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

 
• Factorii psihologici. 

 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, 
sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar. 

- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 
risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  
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Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Aceasta trebuie să identifice: 

Cum este fiecare 
Ce ştie fiecare 
Ce face fiecare 
Cum cooperează cu ceilalţi 
Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 

fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

          Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 

 îi lipsește motivația școlară; 

 are dificultăți de învățare; 

 are o rată a absenteismului mare; 

 are rezultate școlare slabe; 

 are imagine de sine scăzută; 

 este izolat față de colegi; 

 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 

 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 

 are o lipsă reală a unui suport școlar; 

 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a 
lipsei unui control parental; 

 cerințe educaționale speciale; 

 stare de sănătate precară; 

 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de 
vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 

 provine din medii sociale sărace; 

 nefrecventarea gradiniței; 

 lipsa unui model educațional din familie. 
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Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor 
locative necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin 
necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi 
învăţării, cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult 
dându-i repere pe care să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de 
raportare la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

 control parental direct și activ în viața copiilor; 

 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 

 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 

 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 

 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 

 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu 
astfel de probleme; 

 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 

 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 

 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 

 exigențele școlare să fie rezonabile; 

 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului 
real al copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 

 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 

 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 

 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 

 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 

 să existe o dotare materială adecvată în școală; 
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 programe de consiliere pentru părinți; 

 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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În literatura de specialitate, abandonul şcolar este definit ca situație în care individul, deși are 

vârsta necesară, nu posedă o diplomă (Janosz, M, ,,L abandon scolaire chez les 
adolescents:perspective nord-americaine”). De asemenea, abandonul școlar are semnificaţia de 
renunţare la studiile şcolare provocată de cauze diverse, între care cele mai importante sunt cauzele 
de ordin material; alteori renunţarea este determinată de faptul că elevul, neputând face faţă 
sarcinilor programei de învăţământ, nu este reorientat spre şcolile adecvate posibilităţilor sale; 
alteori el suferă influenţe negative (prietenii nefaste care-i abat interesul de la şcoală) sau este lipsit 
de asistenţă educativă ( Dicţionar de pedagogie, 1979, p.1).  

Din punct de vedere științific, acest fenomen este tratat cu o oarecare superficialitate pusă în 
evidență de lipsa unor definiţii complexe în dicţionarele de pedagogie şi în literatura de specialitate, 
el fiind precizat doar ca efect sau formă de manifestare a eşecului şcolar. Nu putem contesta acest 
lucru, dar este eronată reducerea lui doar la sfera de cuprindere a eşecului şcolar. Dacă avem în 
vedere cauzele abandonului şcolar, constatăm că acesta depăşeşte sfera eşecului şcolar, fiind o 
consecinţă a mediului familial sau social. 

În  raportul ,,Renunțarea timpurie la educație:posibile căi de prevenire” în coordonarea lui 
Bogdan Voicu, din cadrul proiectului “Soluţii eficiente pentru prevenirea abandonului şcolar: 
costuri şi mecanisme”, realizat de UNICEF şi Centrul Educaţia 2000+ , au fost identificate cauze 
plasate, în general, la trei nivele diferite: cel al elevului şi al familiei sale, al comunităţii de 
provenienţă şi al şcolii. 

 La nivelul elevului şi al familiei, factorii care favorizează abandonul școlar sunt : dificultăţile 
materiale, modelul educaţional oferit de părinţi și de fraţi, dezorganizarea familiei, implicarea în 
activităţi aflate la limita legii, intrarea pe piaţa muncii,  încrederea scăzută în educaţie, migraţia 
circulatorie. 

 Între aceștia, consider că problemele de ordin financiar primează. Riscul de abandon școlar 
crește în cazul copiilor care provin din familii numeroase, unde este foarte dificil să le fie asigurate 
îmbrăcămintea adecvată, rechizitele necesare și costul transportului până la cea mai apropiată 
școală. Apoi, dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. În plus, la trecerea către clasa a 
IX-a şi în perioada imediat următoare debutului ciclului secundar superior, există alți factori 
demotivatori ce conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie: prostituţia, apartenenţa la găşti de 
cartier, integrarea în reţele de cerşetorie. În ultima perioadă, în societatea noastră se poate observa 
un alt fenomen: copiii de migranți care părăsesc sistemul și apoi se reîntorc, la vârste mai mari, 
întâmpină probleme importante de reintegrare ce pot să-i descurajeze și să-i determine să 
abandoneze școala.  

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: mariajul timpuriu, apariţia unui copil, lipsa de securitate în zonă. Mai ales în comunităţile 
rurale și în comunitățile rrome, tinerele fete se căsătoresc timpuriu și dau naștere la fel de repede 
unui copil, fapt care împiedică continuarea educației. Există comunităţi unde, din cauza 
infracţionalităţii ridicate, cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de 
colaborare dintre aceștia contribuie la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

Repetenţiile repetate şi frecvente,  integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi, calitatea 
relaţiilor cu profesorii şi cu colegii pot determina situaţiile de abandon la nivelul şcolii. Organizația 
școlară, climatul acesteia, dificultatea curriculum-ului, stresul trecerii de la ciclul primar la cel 
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gimnazial pot influența abandonul școlar. Trăsături de personalitate ca stima de sine scăzută, stările 
afective negative persistente, slaba autoeficacitate sunt asociate cu rate mai înalte de părăsire a 
școlii înainte de certificarea studiilor. 

Consecințele abandonului școlar sunt numeroase și demne de luat în seamă de către societatea 
contemporană: elevii care abandonează școala sunt mai puțin implicați în viața comunității, sunt 
supuși riscului de a consuma droguri și alcool. Ca adulți, se integrează profesional cu dificultate, 
sunt mai slab plătiți, iar în familiile lor există riscul reproducerii dificultăților școlare și sociale. Este 
vorba despre un adevărat cerc vicios și se impune cu necesitate luarea, la nivel național, a măsurilor 
pentru soluționarea problemei abandonului școlar. 

 Pentru atenuarea  factorilor care determină abandonul școlar se recomandă: creşterea 
flexibilităţii programelor “a doua şansă” din punctul de vedere al grupurilor de vârstă și al curriculei 
; creşterea atractivităţii şcolii prin activităţi extracurriculare care au loc în şcoală, precum: acţiuni de 
renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive; utilizarea experienţei celor ce au 
renunţat la şcoală și care le pot povesti  viața lor din prezent elevilor cu risc de abandon școlar 
pentru a preveni scăderea încrederii în educaţie; creşterea integrării elevilor printr-o mai bună 
comunicare a profesorilor cu ei şi cu părinţii acestora şi prin implicarea elevilor în activităţi 
extracurriculare şi de consiliere; depistarea precoce a copiilor cu deficiențe și tratarea lor 
diferențiată; proiectarea unor programe personalizate de învățare, cu obiective adecvate 
potențialului fiecărui copil; acordarea de ajutor în funcție de dificultățile fiecărui elev, încurajarea 
permanentă a acestuia, monitorizarea relațiilor cu colegii pentru a evita marginalizarea lui; 
dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în comunităţile cu risc 
crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorile timpurii sunt frecvente; ținerea 
evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie; ajutoarele 
materiale substanțiale pe tot parcursul anului școlar (burse, rechizite şcolare) pot ajuta la înlăturarea 
situaţiilor de abandon şcolar. 

În concluzie, prin consecinţele sale semnificative şi prin dimensiunile sale îngrijorătoare, 
abandonul școlar este un fenomen care trebuie să fie prezent în agenda de priorităţi a decidenţilor, a 
practicienilor şi a beneficiarilor din sistemul educaţional. 
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ABANDONUL ȘCOLAR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
 

Neagu Gabriela 
Scoala Gimnazială Nănești, Vrancea 

 
 
În contemporaneitate, abordarea procesului de învățământ prin perspectiva eficienței sale se 

impune din ce în ce mai mult. Proiectarea educațională include descoperirea și înregistrarea 
rezultatelor obținute sau care se vor obține. Acestea sunt evidențiate atât în comportamentul verbal, 
cât și în cel nonverbal al elevilor și pune în relief forma randamen-tului școlar sau a performanțelor 
școlare. 

Măsurarea performanțelor și exprimarea lor din punct de vedere cantitativ oferă posibilitatea 
evaluării acestui proces.  

Eficiența poate fi exprimată prin nivelul de concordanță dintre imperativele sociale și produsul 
procesului de învățământ, materializat în elaborarea structurii interne a personalității u-mane(Stan, 
2009, p. 497), adică ceea ce se obține în urma instruirii și un set de considerații teoretice ale 
societății cu privire la educat. 

Se consideră că între succesul şi insuccesul școlar există o relaţie dinamică, dialectică şi 
complexă. Aşa cum nu poate exista un succes total şi continuu, tot aşa nu poate exista un insucces 
definitiv şi global. Cel nai frecvent ne întâlnim cu succese sau insuccese parţiale. 

Sintagma insucces şcolar este utilizată alternativ cu cea de eşec şcolar, fiind considerate până la 
un anumit punct sinonime(Nicola, 2003, p.448). În ceea ce ne priveşte, s-a optat pentru cea de 
insucces şcolar, întrucât, pe de o parte, este mai neutră, cu o încărcătură afectivă mai mică şi cu un 
impact psihologic negativ mai redus, iar pe de altă parte, oferă o perspectivă mai optimistă asupra 
posibilităţilor de redresare. 

Insuccesul școlar relevă gradul de inadecvare dintre nivelul dezvoltării psihofizice a elevului și 
solicitările externe, ale școlii(Ilie, 2007, p. 489). 

Succesul în școală, ca și în viață, presupune obligatoriu o conduită a ceea ce se dorește, a 
scopului, autocunoașterea, valorificarea propriilor calități și lupta continuă pentru depășirea li-
mitelor(lupta cu sine însuși), renunțarea la activități plăcute pentru altele mai puțin plăcute, teama 
de eșec etc. (Rudică, 2008, p. 214). 

Din aceste definiţii sesizăm relativitatea noţiunilor în discuţie. Altfel spus, reuşita sau nereuşita 
elevului la învăţătură nu pot fi judecate în sine, fără raportare la exigenţele normelor şcolare. 

Orice elev, pentru a avea rezultate normale sau, de ce nu, pentru a avea succese, trebuie mai 
întâi să dobândească comportamente, obişnuinţe, modalități de a învăţa. Se poate constata  faptul că, 
dacă nu cunoaşte şi nu are deja deprinderile de rezolvare a anumitor sarcini care precedă problema 
în cauză, nu există posibilitatea să o rezolve pe cea cu care se confruntă. 

Când vorbim despre succes sau insucces, automat vorbim despre adaptare sau inadaptare. 
Adaptarea reprezintă condiția fundamentală a vieții. De fiecare dată când organismul este supus 
acțiunii unor factori stresanți, el își mobilizează mecanismele de apărare spre a face față acestora. 
Există adaptare atunci când organismul se transformă în funcție de mediu, iar aceas-tă transformare 
are ca efect un echilibru al schimburilor între mediu și el, favorabil conservării sale. Prin urmare, 
putem spune că o persoană este cu atât mai adaptată cu cât mai frecvente sunt schimburilor 
interpersonale echilibrate cu cei din jur și cu diferiți factori ai ambianței sociale. 

Inadaptarea, din perspectivă piagetiană, desemnează situațiile exact opuse celor prezentate  mai 
sus.  

Comportamentul adaptabil exprimă modul în care individul atinge standardele cerute de grupul 
social căruia îi aparține. În acest sens, insuccesul școlar are un caracter concret. Acțiunea 
concentrată a tuturor factorilor se manifestă diferit de la un individ la altul și de la un moment, la 
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altul al dezvoltării sale(Palicica, 2002, p. 105). 
De fiecare dată ei se combină în mod specific, generând acea constelație de factori, extrem de 

necesară pentru măsurarea, aprecierea și explicarea rezultatelor elevilor prin prisma insuccesului 
sau succesului, iar prin intermediul acestora putem să ne pronunțăm asupra adaptării sau inadaptării 
școlare. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. Neagu Mihaela 
Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Bacau 

 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
      O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 
• Factorii psihologici. 

 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, 
sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar. 

- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 
risc de abandon şcolar. 

 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 

lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului 
şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au 
fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare 
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pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care 
se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a 
celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac 
parte, depistarea şi corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea 
colaborării şcoală-familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate 
pentru scoaterea lor de sub influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale". De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 
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Cauzele abandonului școlar 

 

Liceul de Arte “Sigismund Toduță” Deva, prof. Nealcoș Alina 

 

 
Abandonul reprezintă părăsirea sistemului educativ ȋnaintea obținerii unei calificări sau pregătiri 

profesionale complete sau ȋnaintea ȋncheierii ciclului de studii ȋnceput. Elevii care abandonează 
şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, 
pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

De la școală se așteaptă astăzi totul : să ȋi ajute pe tineri să cunoască trecutul și să ȋnțeleagă 
prezentul, să ȋi ajute să conștientizeze și să ȋi asume responsabilitatea pentru a se implica ȋn 
orientarea destinului colectivităților către un viitor dorit. Din acest punct de vedere orice problemă 
cu care se confruntă acest sistem de ȋnvățământ trebuie analizată, dezbătută și trebuie căutate soluții 
pentru o eventuală ameliorare. Pe această linie se ȋnscriu și problemele de risc de abandon școlar și 
problemele comportamentale. 

Lucrarea explorează cauzele abandonului prematur, concentrându-se pe trecerea de la gimnaziu 
la liceu, în oraşele mici sau la periferia oraşelor mari. Aceste cauze sunt plasate în general la trei 
nivele diferite: cel al elevului şi al familiei sale, al comunităţii de provenienţă şi al şcolii. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 
în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor 
modele comune din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se 
întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de 
ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
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reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 
cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 
ales în comunităţile rurale. 

 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de 
integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu 
colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele 
didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în 
permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia 
autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. 
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Studiu privind cauzele abandonului școlar 

 
 

Neamţu Anda Avia 
Şcoala Gimnazială”Sorin Leia” Tomeşti 

 
 
Fenomenul negativ persistent cu care se confruntă şcoala este  insuccesul. Acesta se reflectă în 

randamentul deficitar al învăţării, sub nivelul cerinţelor şi obiectivelor şi, uneori sub nivelul 
propriilor capacităţi. Insuccesul şcolar se manifestă sub două aspecte: rămânerea în urmă la 
învăţătură sau retardul şcolar şi eşecul şcolar sub două forme: abandon şi repetenţie. 

Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal dar îngrijorător este faptul că 
începe chiar din gimnaziu, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea 
fenomenului. Pedepsirea prin scăderea notei la purtare a celor ce absentează excesiv nu îi va 
determina să nu o mai facă. Absenteismul este o problemă socială provenită din lipsa de interes a 
elevilor, de o motivaţie scăzută a acestora, de lipsă de încredere în educaţia şcolară. Absenteismul 
este o primă cauză a abandonului și este cauzat de mai mulți facori, printre care cel mai important, 
aș spune că este situația materială precară a familiei, deci dificultățile materiale. Familiile 
numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată 
tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie pentru a 
avea grijă de fraţii mai mici). 

O altă cauză la fel de des întâlnită este „modelul educațional” oferit de părinte.Cel mai adesea, 
elevii care ajung să renunţe la educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt 
clase. Există însă şi excepţii. Există însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi 
doresc să îşi completeze educaţia “măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu 
ajungă ca părinţii, simpli zilieri, fără mari şanse de reuşită în viaţă. Acestor copii le este foarte greu 
să reușească (cu toate că au determinarea necesară și un coeficient de inteligență ridicat) din lipsa 
banilor. Foarte mulți au probleme cu deplasarea până la școală, ei locuind în zone izolate, cu 
drumuri impracticabile, unde nu ajung mijloacele de transport pentru elevi. 

A treia cauză a abandonului este modelul educaţional oferit de fraţi. Familiile unde există fraţi 
mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

O altă cauză a părăsirii școlii este din cauza dezorganizării familiei, aceasta  atrage după sine 
dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia 
de abandon. 

Abandonul este cauzat și de implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa 
la găşti de cartier, integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, 
fiind prezente ca factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat 
următoare debutului ciclului secundar superior. 

Lipsa banilor face ca mai mulți elevi să părăsească școala pentru intrarea pe piaţa muncii. Fie că 
este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa 
pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit constituie elemente de risc ce 
se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie 
să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune din ţările vestice, şi anume implicarea 
liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada 
vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. 
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 
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Pentru a preveni absenteismul şi abandonul şcolar, în fiecare unitate de învăţământ care se 
confruntă cu astfel de situaţii trebuie făcută o diagnoză bazată pe date cantitative, eliminând 
aprecierile subiective cu privire la  incidenţa fenomenului.  

Se impune apoi realizarea unei analize comparative ale situaţiei înregistrate în propria şcoală cu 
alte unităţi de învăţământ din zonă şi judeţ şi elaborarea unei prognoze în ceea ce priveşte evoluţia 
fenomenului dar şi luarea de măsuri în scopul diminuării absenteismului, insuccesului  şi a 
abandonului şcolar. 

 
 
 
 
Bibliografie: 
 
http://www.unicef.ro 
https://www.unicef.ro/media/buletin-informativ-nr-7/abandonul-scolar-timpuriu-cauze-si-

posibilitati-de-prevenire/ 
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Studiu privind modalitățile de prevenire 

a abandonului școlar/părăsirea timpurie a școlii 
 
 

Prof. Neamțu Cristiana Rossana 
Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița 

 
 
În ultimii ani, cifrele privitoare la abandonul școlar în cazul elevilor din România sunt din ce în 

ce mai îngrijorătoare. Ultimele statistici arată că 1,5% dintre elevii din învățământul primar și 
gimnazial renunță la școală, în timp ce 7,9% dintre persoanele înscrise ăn instituțiile postliceale 
părăsesc sistemul de educație. 

Aceste rezultate se traduc printr-o problemă extrem de gravă pentru învățământul românesc de 
stat, cu consecinte serioase la nivelul întregii societăți. Cauzele sunt diverse, printre ele aflându-se 
mediul familial precar, situația economică, dar și metodele învechite de predare, care nu stimulează 
și nu motivează elevii să își finalizeze studiile. 

Părăsirea timpurie a școlii  este tot o formă de abandon școlar și este un factor major  care 
contribuie la excluziunea socială ulterioară în viață. Din cauza faptului că abandonează școala, 
tinerii sunt mult mai predispuși riscului asociat șomajului sau al celui de a câștiga un salariu mai 
mic odată ce găsesc un loc de muncă, în timp ce, estimările legate de competențe necesare în 
Europa sunt stricte – sugerează că, pe viitor, doar 1 din 10 locuri de muncă va putea fi accesat de o 
persoană care a părăsit timpuriu școala. 

Abandonul școlar nu este doar o decizie de moment ci este o decizie ce impactează viitorul 
individului. Copii care ajung să abandoneze școala ajung să fie excluși din societate și de pe piața 
muncii pentru că nu pot face față cerințelor angajatorilor. Astfel, pe termen mediu și lung, 
abandonul școlar contribuie într-o foarte mare masură la excluziunea socială de-a lungul vieții 
individului. 

Întrucât abandonul școlar este o problemă cu adevărat complexă, așa cum am prezentat-o până 
acum, determinată de cauze multiple este nevoie și de soluții multiple pentru a putea contribui la 
diminuarea acesteia. Astfel, în acest sens, se recomandă ca soluții: 

*în primă fază, identificarea elevilor aflaţi în abandon şcolar şi a cauzei abandonului punctual în 
funcție de regiunea sau zona analizată; 

*conștientizarea familiei în importanţa actului educaţional şi implicarea ei în reabilitarea şcolară 
şi socială a elevului ; 

*implicarea mai mare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon școlar; 
*combaterea sărăciei prin asigurarea hranei, a rechizitelor şi a îmbrăcăminţii necesare pe timp de 
iarnă pentru copiii care provin din familii sărace; 

*asigurarea transportului elevilor – în zonele care dispun de infrastructură rutieră și multe altele. 
*implementarea unei metodologii centrate pe elev, aplicarea unei metodologii diferite față de 

cea clasică, folosită în majoritatea școlilor. Cadrele didactice trebuie să se concentreze mai puțin pe 
predarea propriu-zisă și mai mult pe stimularea inițiativei și participării elevilor. 

*apelarea la stiluri diferite de învățare – specialiștii în educație propun o metodă actuală, care  
să stimuleze și să trezească interesul copiilor. De exemplu, metoda vizuală ar putea fi pusă în 
aplicare cu ușurință, profesorul folosind o tablă magnetică pentru a expune lecțiile prin scheme, 
desene, culori și grafice. Astfel, cei mici pot întelege cu ușurință concepte complexe și abstracte, cu 
ajutorul unei expuneri simple și interactive. 

*încurajarea elevilor de a pune teoria în practică. Aceasta poate fi o metodă excelentă de a 
stimula interesul elevilor și de a-i face pe aceștia să preia procesul de învățare în propriile mîini.  

*lecțiile interactive. În prezent, modul de desfășurare a unei ore implică adesea un monolog al 
profesorului, la care elevul asistă, apoi își efectuează temele, pe baza cunoștințelor reținute în clasa. 
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De cele mai multe ori, acest proces face ca elevii să rămână pasivi și dezinteresați, făcând doar 
strictul necesar, pentru a obtine o notă satisfacătoare. 

Lecțiile pe bază de proiecte individuale sau de grup permit copiilor să vină cu propriile idei și să 
prezinte informația într-un mod plăcut pentru ei.  

*încurajarea elevilor spre implicare. Elevii sunt deja obișnuiți cu metodele vechi de predare, 
astfel că ei asistă la ore cu pasivitate, fără a lua în calcul posibilitatea de a interveni sau de a 
participa activ. Aceștia trebuie stimulați și invitați să preia controlul asupra lecțiilor. De asemenea, 
feedback-ul constructiv este un element obligatoriu, care le dă elevilor posibilitatea de a se 
autoevalua, corecta și dezvolta armonios, fiind ambiționați să acumuleze cât mai multe informații și 
abilități. 

Problema acută a abandonului școlar în România ar putea fi diminuată semnificativ, prin 
aplicarea metodelor actuale de învățare și prin plasarea accentului pe elev și pe potentialul său. 

 
 
Bibliografie: 
 
https://www.antena3.ro/actualitate/educatie/studiu-abandonul-scolar-o-problema-grava-in-

romania-ce-solutii-exista-439839.html 
https://www.usr.ro/proiect/reducerea-abadonului-scolar-atelier-din-cadrul-evenimentului-

educatia-incotro/ 
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Să prevenim abandonul şcolar 

 

Prof. înv. preşcolar Nechita Violeta                                                       
Liceul Teoretic‚ I. Buteanu”, G. P. P., Nr. 1, Şomcuta Mare 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea initial. 

Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

- identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

- implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului 

- creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 
şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Măsuri de prevenire a abandonului şcolar:psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care 
urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-
familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
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popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  

Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. Un alt element în combaterea 
abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi 
posibilităţile sale.  

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 
dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la 
competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate .      
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REDUCEREA  PĂRĂSIRII  TIMPURII A ȘCOLII 

 
 

Prof. Nedelcu Dialisa Mariana 
Şcoala Gimnazială ,,Candiano Popescu” Ploiești 

 
 
Abandonul școlar este o temă eternă a învățământului românesc. Drept urmare, ea revine 

periodic în actualitate generând senzația că e accesibilă oricui vrea s-o abordeze, dar și că totul  s-a 
spus în această chestiune. 

Fenomen cu o dinamică spectaculoasă în ultimele decenii, absenteismul școlar e definit ca o 
problema socială, fiind explicată mai mult prin caracteristicile socioculturale ale mediului de 
proveniență și apărând mult mai frecvent în mediul urban și în familiile sărace. Desemnaeză un tip 
de conduită evazionistă stabilă, permanentizată, ce prefigurează sau reflectă deja atitudinea 
structurată a lipsei de interes, motivație, încredere, în educția școlară. 

Atunci când elevii încep să lipsească sistematic și generalizat de le școală, această conduită 
reprezintă un semnal tardiv al existenței problemelor; absenteismul constituie o formă de agresiune 
pasivă împotriva școlii, indicând faptul că elevii fug de la școală chiar cu riscul de a fi pedepsiți. 
Reacțiile negative ale școlii și ale parinților întrețin mecanismele de apărare ale elevului, creând un 
cerc vicios, în care abandonul tinde să apară drept unica soluție prin care se pot rezolva toate 
problemele. 

Absenteismul este principalul factor asociat cu abandonul școlar, avand o înaltă valoare 
predictivă în raport cu acesta; numerosi autori care au studiat conduitele elevilor ce se corelează cu 
decizia lor de a abandona școala au fost de acord că cea mai mare probabilitate de a abandona se 
înregistrează la cei care lipsesc excesiv de la scoală și au probleme de disciplină; variabila cheie în 
etiologia inadaptării școlare este atitudinea parinților față de școală; prin consiliere individuală, atât 
a elevilor, cât și a părinților, se poate ajunge la o mai bună adaptare școlară. 

Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
școlii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei 
calificări sau pregatiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. 
Efectele abandonului școlar demonstrează de ce acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav.  

Mai întâi, cei care abandonează școala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrarii socio-economice, nici formarea morală și civică necesară exercitării rolului de parinte și 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
școala sunt viitorii someri și reprezintă, pe termen mediu și lung, o sursă de dificultăți sociale și de 
pierderi, care depășesc investiția cerută de formarea inițială. 

Între cauzele principale ale abandonului școlar regăsim cauze economice, socioculturale sau 
religioase, psihologice și pedagogice pe care le putem grupa în doua categorii: cauze interne care țin 
de zestrea ereditară și structura neuro-psihică a copilului, de unele paticularități ale personalității în 
formare, particularități care s-au fomat sub influența factorilor externi de mediu,îndeosebi a celor 
familiali și cauze externe care sunt legate de mediul familial, de activitatea instructiv-educativă în 
școală și de influența socială. 

Dintre cauzele interne mai importante ar fi: deficiența intelectuală, tulburări ale vieții afective și 
tulburările de caracter. Din aceste tulburări mai des întâlnite la elevii cu devieri de conduită sunt 
toleranța redusă la frustrare, labilitate afectivă, indiferența afectivă, falsa percepție socială a celor 
din jur, subestimarea greșelilor de comportament și a abaterilor comise, opoziție față de normele 
școlare, impulsivitate și agresivitate în raporturile cu ceilalți. 

Dintre cazele externe mă voi opri doar asupra câtorva mai importante, și anume asupra celor 
legați de mediul familial și de activitatea instructiv-educativă din școală. Astfel dezadaptarea 
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școlară a elevului este în multe cazuri o consecință a relațiilor intrafamiliale deficitare, a unei rele 
conviețuiri familiale. De felul cum se desfășoară  „dialogul familial”depinde în cea mai mare 
măsură, constituirea sentimentul de siguranță al copilului. Există două tipuri de familii: active și 
pasive.  

În cazul celor active principala însușire este aceea de a se impune, de a se afirma, de a se lupta 
cu greutățile; ele incurajează formarea la membrii mai tineri a familiei a dinamismului, a încrederii 
de sine, a motivației muncii. Familiile pasive, indiferente, indolente generează sentimentul de eșec, 
de neincredere în viață, de descurajare în lupta cu obstacolele întâlnite. 

 
Dintre modalitățile psiho-pedagogice care pot să contrbuie la evitarea a abandonului școlar și la 

prevenirea devierilor de conduită la elevi aș menționa:  
 depistarea precoce de catre profesori a condițiilor nefavorabile de climat familial sau de 

grup, încă înainte de formarea la copii a unor trăsături dizarmonice de personalitate;  
 manifestarea de preocupări de descoperire timpurie a elevilor cu dificultăți scolare,cu 

tulburări caracteriale și comportamentale,cu instabilitate emotivă și cu tendinte agresive, cu tendințe 
spre psihopatii sau alte boli neuro-psihice; 

 cresterea eficienței acțiunilor de orientare școlara și profesională, știidu-se că o principală 
cale de prevenire a riscurilor de eșec adaptiv este alegerea unor sarcini sau profesiuni în acord cu 
interesele și aptitudinile proprii reale; 

 acordarea unei atenții mai mari activităților educative în afară de clasă și modalităților de 
petrecere a timpului liber al elevilor, ținându-se  seama de interesele și aptitudinile lor (ex. 
vizionarea de spectacole culturale sau sportive, realizarea de excursii, practicarea unor sporturi sau 
realizarea unor activități artistice, etc.), alternarea metodelor clasice de predare învățare cu metode 
moderne bazate pe sistemul informatizat de comunicare. 

Combaterea absenteismului şi abandonului şcolar cere de la cadrele didactice o atenţie susţinută 
pentru a descoperi din timp elevii în situaţie de risc, exigenţă în analizarea fiecărui caz în parte şi 
mult tact psiho – pedagogic pentru a–i îndrepta pe calea cea bună pe minorii aflaţi în derivă. 

 
 
Bibliografie:  
 
1. Bîrsan C., Lungu A. Abandonul școlar – efect al insuccesului școlar - studiu de cercetare. 

Sălaj, 2007. 
2. Ciprian Fartușnic(coord.), Otilia Apostu, Magda Balica, Ghid de lucru pentru prevenirea şi 

combaterea abandonului școlar, ISE Bucuresți, 2012 
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Exemplu de prioritate privind abandonul școlar 

 

Prof. Negoiță Doina,                                                                   
Școala Gimnazială Viziru 

PRIORITATEA III. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comunicare şi crearea, în şcoală, a unui climat 
de siguranţă fizică şi psihică. Domeniul RESURSE UMANE 
OBIECTIV 2.Promovarea și eficientizarea serviciilor educationale pentru elevii cu CES, din grupuri 
dezavantajate. 
ŢINTA: Elevii cu cerințe educative educaționale, romi 
CONTEXT: Creșterea numărului de elevi cu astfel de cerințe, abandonul școlar. 
ACŢIUNI 
PENTRU 
ATINGEREA 
OBIECTIVULUI 

REZULT
ATE  
AŞTEPT
ATE 

TERM
EN 

RESPONS
ABIL 

PARTENER/ 
RESURSE 

COST 
SURSE 
DE 
FINANŢ
ARE 

INDICATORI 
DE 
PERFORMAN
ŢĂ 

1.asigurarea 
învățătorului/prof
esorului de 
sprijin și a 
consilierului 
școlar pentru 
acești elevi 

Existența 
acestora 
la 
începutul 
anului 
școlar 
pentru 
buna 
desfășura
re a 
activității 

1 sept. 
2018 
 

Director 
 

ISJ Brăila 
CJRAE 
CSEI 
Resursa umană 

Finanțare 
de bază și 
compleme
ntară 

Existența 
planului anual 
privind CES 

2.elaborarea 
programelor 
adaptate și a 
metodelor de 
lucru diferențiate 

Adaptare
a la 
nivelul 
individua
l 

1 
octom
brie 
2018 
Ori de 
câte 
ori este 
cazul 

Directori 
Înv/prof. 
De sprijin 
Diriginți 
profesori 

CSEI 
Resurse 
materiale: 
documentație 

 
Alocații 
pt CES 

Numărul 
elevilor cu 
CES- 
programele 
adaptate 
avizate  

3.monitorizarea 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. înv. primar NEGRESCU  GEORGIANA  LAURA 
ȘCOALA  GIMN. ,, GHEORGHE ȘINCAI”  FLOREȘTI 

 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 

şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor școlare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze:  

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai bogați din satele respective. 

 mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile 
în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală.  

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 
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Măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
· psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  
· socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
· psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
· juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o temă foarte mult 

abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine 
pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul 
şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte 
strânsă cu membrii familiei. 

  
 
 
Bibliografie: 
 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti  
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. dr. Nemeș Cristina Gabriela 
Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Bălan 

 
 
Societatea contemporană se confruntă cu o problemă care, la prima vedere ar putea fi 

considerată a fi un paradox, anume, părăsirea școlii de către elevi, încă de la  vârsta timpurie; cu alte 
cuvinte, abandonul școlar este o problemă actuală, deși, avem la îndemână toate pârghiile necesare 
pentru a opri acest exod, iar accesul la informație este nelimitat. 

Motivul pentru care elevii aleg să părăsească școala este unul obiectiv și implică, deopotrivă, 
parteneriatul: familie-școală-societate. 

Așadar, care ar fi motivul principal pentru care elevii aleg să părăsească școala? 
Răspunsul la această întrebare trebuie căutat dar, în același timp și soluționat. 
Dim studiile de specialitate care au la bază statisici actualizate, aflăm că un motiv pentru care 

elevii aleg să părăsească școala ar fi sărăcia. Putem pleca de la  datele oferite de către mediul urban 
și mediul rural și, vom afla că cei mai mulți elevi care părăsesc școala provin din mediul rural. Ce îi 
determină să facă acest pas? Tot statisticile oferă un răspuns dureros: sărăcia, lipsa transportului de 
la domiciliu până la școală, lipsa interesului pentru educație sau lipsa unor valori reale care să 
devină modele pentru elevii care fac acest pas. 

Atitudinea părinților față de educație, lipsa unor valori sau lipsa de cultură determină apariția 
unei premise de a abandona școala. Un alt factor ar fi dorința elevilor, chiar a tinerilor, de a pleca în 
străinătate și de a obține bani, în detrimentul unei educații solide care să le asigure formarea unei 
personalități, a unui caracter sau a unei culturi solide, menite să pună în valoare omul, în toate 
valențele sale. 

Cu alte cuvinte, o atmosferă toxică în cadrul familiei, va duce inevitabil la acest pas. 
Atitudinea nepotrivită, de revoltă a elevilor față de mediul școlar, în mediul instituțional, 

absenteismul ridicat, motivația slabă față de cultură, față de educație, repetenția, toate vor duce, 
inevitabil, la părăsirea școlii, mai devreme sau mai târziu. 

Anturajul toxic, total nepotrivit, pe care și-l va face un elev, mai ales la început de ciclu școlar, 
de exemplem la clasa a V-a sau  a-IX –a, va duce la părăsirea școlii. 

Așadar, ce se poate face în acest sens și, de unde ar trebui pornit pentru a ajunge la rezultate 
pozitive, elevii să fie atrași de mediul școlar? Ce se poate face din partea școlii? 

Sunt întrebări la care fiecare consilier școlar, fiecare diriginte trebuie să ofere soluții, deci, 
răspunsuri. 

O soluție ar fi ca dirigintele să găsească proiecte educative prin care să-i  atragă pe elevii care se 
află în această situație. 

Aceste  proiecte educative vor fi concepute sau alese în funcție de interesul elevului sau elevilor 
implicați în această problemă. Aceștia vor avea un program flexibil, motivațional pentru a putea fi 
angrenați în aceste activități. Sarcinile vor fi acordate în funcție de posibilitățile lor intelectuale, se 
va ține cont de particularitățile de vârstă și intelectuale ale acestor elevi. Aceștia vor lucra în echipe 
pentru a simți sprijinul altor colegi, având un impact pozitiv  asupra lor. În aces sens, un rol 
important îl are și psihologul școlii care va consilia elevul sau elevii aflați în risc de abandon școlar. 

În  astfel de activități  ar putea fi împlicați și părinții printr-un program numit ”Școala părinților” 
care ar veni în sprijinul, atât al familiei, cât și al elevului. Diversitatea activităților în care sunt 
angrenați ambii factori: familie-școală  vor avea ca scop stabilirea unui liant, a unei legături printr-
un parteneriat prin care să se pună bazele unei comunicări și conlucrări eficiente. 

Ce activități ar putea fi organizate de către diriginți? 
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În primul rând,  trebuie să se țină cont de particularitățile de vârstă și intelectuale ale elevilor, 
gradul de interes pentru anumite activități școlare și extrașcolare, cum ar fi: competiții sportive, 
cultural-artistice; concursuri de creație artistică; acțiuni de înfrumusețare a școlii, de curățire a 
acesteia, în echipe, astfel încât, elevii să poată participa la o gamă cât mai largă de activități 
recreative, culturale, artistice și sportive. 

Ce se va urmări prin aceste activități: socializarea între elevi, dorința acestora de a lucra în 
ecipă, de a împărți sarcinile, de a fi prezent, pur și simplu, la o activitate. Prin această metodă își va 
pune în valoare toate darurile cu care este înzestrat, va crește stima de sine și , încet-încet, acesta va 
dori să aibă continuitate, să fie alături de colegii care, la un anumit moment, se vor afla la clasa de 
curs. 

Ne confruntăm cu această probemă care, la un moment dat, va deveni problema societății. Cine 
va duce mai departe tezaurul cultural, intelectual și moral al acestei societăți dacă nu elevii?! 

 
 
Bibliografie: 
 
Botnariuc, P. & Ţibu, S.Portofoliul pentru  educaţie  permanentă, Bucureşti: Ed.Afir, 2010. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. Nemeti Maria-Marilena 
Colegiul Emil Negrutiu Turda 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
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viața unui individ. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

  
 
Bibliografie: 
 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. Inv. primar. Netejoru Reluta 
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Videle 

 
 
 
Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 

şcolar. Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. De asemenea, se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin 
încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi 
corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-
familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de 
sub influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale". 

 De asemenea, este menţionată aprecierea  potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar 
creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei 
necesare’’. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Elevul care 
prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze adecvat în 
contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective profesionale, 
prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, provine dintr-o 
familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu este implicat în 
nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
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În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare  în parte, de responsabilitatea 
şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 
 

 
Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei – Bucureşti 2006 
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Nu abandona școala! 

 
 

Prof. Nicoară Ștefan 
Școala Gimnazială „Aurel Sebeșan” Felnac 

 
 
În ultimii ani, în mediul rural și nu numai, a crescut exponențial numărul elevilor care 

abandonează mediul școlar. România reprezintă una dintre țările fruntașe ale Uniunii Europene în 
privința abandonului școlar. Abandonul școlar are consecințe grave asupra șomajului, creșterii 
economice și stării societății în general. 

 
Copiii romi sunt printre categoriile cele mai vulnerabile și cu un risc de abandon școlar. Acest 

lucru se datorează faptului  că școala are puține mecanisme de integrare și acomodare a celor care 
vorbesc acasă o limbă diferită de limba română. Pe lângă aceste aspecte, deseori  copiii romi sunt 
segregați în cadrul sistemului de educație în clase separate sau școli. 

 
Printre cauzele principale care stau la baza apariției acestui fenomen de abandon școlar, putem 

aminti următoarele: 
 La nivelul elevului și familiei 
 Dezorganizarea mediului familial; 
 Modelul educațional oferit de părinți; 
 Implicarea în diverse acțiuni la limita legii; 
 Situații materiale precare 
 La nivelul comunității 
 Mariajul timpuriu; 
 Apariția unui copil; 
 Lipa securității în zonă; 
 Necontinuarea studiilor de 8 clase 
 La nivelul unității școlare 
 Repetenții repetate și frecvente; 
 Integrarea insuficientă în cadrul colectivului de elevi; 
 Calitatea relațiilor cu dascălii și cu colegii 
De asemenea un factor important care conduce la abandonul școlar îl reprezintă influența 

comunității și modul de relaționare școală-comunitate. 
În vederea diminuării cazurilor de abandon școlar, se pot impune următoarele măsuri: 
 Dezbateri pe tema riscului de abandon școlar; 
 Workshopuri – elevi/părinți/cadre didactice/invitați ONG-uri; 
 Asigurarea condițiilor pentru frecventarea școlii; 
 Motivarea frecventării școlii; 
 Îmbunătățirea relației profesor-elev, astfel încât acesta să capete o mai mare încărcătură 

afectivă; 
 Cultivare încrederii în sine; 
 Monitorizarea atentă a elevilor care absentează și descoperirea cauzelor; 
 Intervenția la timp în cazul depistării cazurilor de rămâneri în urmă la învățătură; 
 Asigurarea unui climat de intercomunicare, de cunoaștere, de înțelegere și ajutor reciproc; 
 Vizite la domiciliu; 
 Dicuții în particular cu familia; 
 Încurajarea regulilor prin care se mențin comportamentele dezirabile; 
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Prin impunerea măsurilor mai sus menționate se urmăres următoarele rezultate: 
 Îmbunătățirea rezultatelor școlare a elevilor cu abandon școlar; 
 Reducerea ratei abandonului școlar; 
 Colaborarea și implicarea tuturor factorilor decizionali; 
 Creșterea gradului de conștientizare în rândul familiilor copiilor în caz de abandon; 
 Creșterea eficienței aplicării politicilor educaționale 

 
Așadar școala prin acțiunile sale proprii urmărește creșterea frecvenței și a menținerii într-un 

sistem educativ de calitate pentru elevii expuși acestui fenomen de abandon școlar, prin angrenarea 
acestora în activități remediale și de consiliere atractive. 

 

 

 
Bibliografie: 
 
 Băban, A, Consiliere educațională, Ed. Psinet, Cluj-Napoca, 2001; 
 Nicola, Ioan – Pedagogie, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1992; 
 Radu, I., Psihologie școlară, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1974. 
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ȘCOALA - O ȘANSĂ PENTRU FIECARE 

 
 

Material realizat de. Prof. Nicoară Carmen Angela 
Școala Gimnazială Petelea 

Județul Mureș 
 
 
Școala de astăzi trebuie să ofere încredere şi respect faţă de copil, respectarea adevărului, 

dreptate, onestitate, altruism, cooperare şi competiţie, toleranţă, egalitate şi respect de sine şi faţă de 
alţii, exigenţă, respect faţă de şcoală, ataşament profesional(etos) excelenţă academică, spirit critic, 
deschis şi liber, creativitate, școala să devină un loc deschis, stimulant şi agreabil pentru învăţare, 
pentru un viitor fără abandon școlar. 

Școala trebuie să aibă o viziune și serie de valori pentru ca acesta să fie una eficientă astfel se 
poate vorbi de calitatea dezvoltării, dacă se ține cont de următoarele: orientare spre acţiune, bazată 
pe o structurare şi ierarhizare adecvată a sco- purilor, obiectivelor şi priorităţilor; spre “client, 
îndeosebi spre actorii actului pedagogic-profesori şi elevi; accentuarea acţiunilor de cooperare între 
toţi membrii organizaţiei; cultivarea competiţiei, bazată pe recunoaşterea succesului profesorilor şi 
elevilor; stimularea şi susţinerea autoperfecţionării şi autodezvoltării, prin formarea “conştiinţei de 
sine” a şcolii; creşterea responsabilităţilor şcolii, a profesorilor, pentru calitatea rezultatelor; 
conducerea participativă; valorizarea părinţilor şi a comunităţii locale ca parteneri sociali ai şcolii.  

Se pot obține rezultate în ce privește reducerea abandonului dacă elevii sunt sprijiniți în 
programul Școală dupa școală,beneficiază de consiliere specială dar și in cadrul activităților de 
dezvoltare personală si exrracuriculare. Ptin astfel de activități se schimbă atitudinea față de școală 
și rolul educației astfel se poate reduce absenteismul, abandonul școlar, se îmbnătățesc rezultatele la 
învățătură și se reduc numărul elevilor corigenți și repetenți. 

O altă componentă importantă o constituie educația parentală, astfel părinți formați și consiliați 
apreciază altfel școala, devenind susținători ai acesteia, în cea mai mare parte.  

Remedierea rezultatelor elevilor se poate  realiza prin: consolidarea metodelor de învăţare 
personalizate şi asigurarea unui sprijin şcolar pentru elevii expuşi riscului de a abandona școala, îi 
ajută pe aceştia din urmă să se adapteze cerinţelor de educaţie formală şi să depăşească barierele 
create de sistemul de educaţie şi formare. 

Consolidarea activităţilor de orientare şi de consiliere sprijină alegerile de carieră ale elevilor, 
măsuri de sprijin financiar - subvenții lunare pentru elevii cu probleme și care frecventează zilnic 
școala. 

Școala este responsabilă să ofere educație tuturor elevilor, să reducă părăsirea timpurie a școlii. 
Mai presus de toate, în societatea bazată pe cunoştinţe, şcoala devine responsabilă pentru 
performanţe şi rezultate: 

Şcoala de care avem nevoie trebuie să furnizeze o alfabetizare universală de cel mai înalt grad – 
cu mult peste ceea ce înseamnă “alfabetizare” astăzi; trebuie să le ofere elevilor de la toate 
nivelurile motivaţia de a învăţa şi disciplina învăţării continue; trebuie să fie un sistem deschis, 
accesibil atât persoanelor cu instruire superioară cât şi persoanelor care, din diverse motive, nu au 
dobândit acces la educaţie avansată în primii lor ani de viaţă; trebuie să împărtăşească cunoştinţele 
atât ca substanţă cât şi ca proces; îmbunătăţește în general calitate, coerenţa şi accesibilitatea 
măsurilor privind prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii; facilitează contacte rapide şi 
consecvente între persoanele şi instituţiile implicate în prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a 
şcolii; 

Învăţământul nu mai poate fi un monopol al şcolilor, educaţia în societatea de astazi trebuie să 
pătrundă în întreaga societate, în rândul părinților, al cetățenilor, să se producă adevarata schimbare 
a mentalităților, să dispară ideiile preconcepute. 

1398



În fine, şcoala trebuie să se bazeze pe calitate.   
Societatea bazată pe cunoştinţe trebuie să aibă ca miez conceptul de persoană educată. El va 

trebui să fie un concept universal, tocmai pentru că societatea bazată pe cunoştinţe este o societate 
informatizată.  

Societatea devine una globalizată – în privinţa banilor, a economiei, a carierelor, a tehnologiei 
şi, mai presus de toate, în informaţia sa. 

Persoana educată trebuie să fie capabilă de a influenţa prin cunoştinţele sale prezentul şi să 
modeleze viitorul.   
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CAUZE ALE RĂMÂNERII ÎN URMĂ LA ÎNVĂŢĂTURĂ 

MODALITĂŢI DE PREVENIRE, DEPISTARE, ÎNLĂTURARE 
 
 

Nicoiu Alexandra 
Şcoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu” 

Localitatea Călăraşi, Jud. Călăraşi 
 
 
Succesul  şcolar  se  defineşte  prin  formarea  la  elevi , în  concordanţă  cu  cerinţe le 

programelor şcolare, a structurilor cognitive (sisteme de cunoştinţe) operaţionale  (priceperi, 
capacităţi, abilităţi), psihomotrice (deprinderi), afectiv – motivaţionale şi socio-morale (atitudini, 
trăsături de voinţă şi de caracter).       

Insuccesul  şcolar  se  defineşte  prin  rămânerea  în  urmă  la  învăţătură  a  unor  elevi, care  nu  
reuşesc  să  obţină  un  randament  şcolar  la  nivelul  cerinţelor  programelor  şcolare. El  este  
premisa  inadaptării  la  mediul  socio-profesional, la  nivelul  cerinţelor  acestuia.  

Reuşita  şcolară  reprezintă  concordanţa  dintre  capacităţile, reuşitele, interesele, atitudinile 
şcolare  ale  elevilor  şi  nivelul  cerinţelor  şcolii, programelor  şi  finalităţilor  propuse  de  acestea. 
La  polul  opus,  eşecul  şcolar  este  definit  ca  fiind  discrepanţa  dintre  exigenţele  şcolare, 
posibilităţile  şi  rezultatele  elevilor. Implicaţiile  eşecului  şcolar  sunt  multiple, atât  pe  termen  
scurt  şi  mediu, dar  mai  ales  pe  termen  lung. Necesitatea  diminuării  fenomenului  de  eşec  
şcolar  se  impune  din  cel  puţin  patru  puncte  de  vedere: economic, social, individual  şi  
pedagogic.   

 
 
 Forme  ale  eşecului  şcolar,  în  plan  pedagogic 
1. Rămânerea  în  urmă  la  învăţătură, care  poate  fi: 
 episodică – lacunele  cuprind  o  singură  temă  sau  un  singur  capitol  dintr-o  disciplină  de  

învăţământ; 
 la  nivelul  unui  semestru – lacunele  privesc  o  serie  de  teme  sau  capitole  dintr-o  

disciplină  de  învăţământ; insuficienţele  se  manifestă  prin  nepriceperea  de  a  folosi  raţional  
operaţiile  mentale, activitatea  de  învăţare  este  slab  organizată ; 

 persistentă – lacunele  se  înregistrează  la  majoritatea  materiilor, ritmul  de  învăţare  al  
elevului  este  scăzut. 

2. Repetenţia - caracterizată  prin  insucces  persistent, lacune  la  mai  mult  de  trei  discipline, 
deprinderi  de  lucru  şi  autocontrol  slab  dezvoltate, atitudine  negativă  faţă  de  învăţătură . 

 
Forme  ale  eşecului  şcolar, în  plan  social: 

 abandonul şcolar; 
 excluderea  socială  şi  profesională; 
 analfabetismul. 

 
FORME  DE  MANIFESTARE 
În  practica  şcolară, insuccesul  elevilor  îmbracă   o  gamă  variată  de  manifestări, de  la  

dificultăţile  “aparente”  sau  “accidentale”, până  la  repetenţie  sau  abandon, fiecare  fiind  trăită  
individual  la  nivelele  specifice  de  intensitate, profunzime  şi  persistenţă  şi  având  consecinţe  
multiple  asupra  traseului  ulterior – şcolar, profesional, de  viaţă  personală, socială  etc. 

Faza  premergătoare  se  caracterizează  prin  apariţia  primelor  diminuări  ale  prestaţiei  
şcolare, faţă  de  exigenţele  formulate  de  învăţători. În  plan  psihocomportamental, această  fază  
este  însoţită  de  instalarea  sentimentelor  de  nemulţumire  în  legătură  cu  unele  aspecte  ale  
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vieţii  din  şcoală  şi  cu  lipsa  motivaţiei  de  studiu  în  general. Deşi  este  un  insucces  episodic, 
de  scurtă  durată, putând  fi  recuperat  doar  în  câteva  lecţii, este  difícil  de  identificat  în  cazul  
fiecărui  elev  în  parte, în  timp  util - adică  înainte  de  a  se  croniciza, înaintând  în  faza  
următoare. Chiar  dacă  nu  evoluează  către  faza  a  doua, menţinerea  elevului  în  parametri  
acestui  insucces  generează  mediocritatea şi  subrealizarea  şcolară  în  raport  cu  posibilităţile, 
aptitudinile  personale. 

Faza  de  retrapaj  propriu-zisă, caracterizată  prin  lacune  mari, evitarea  eforturilor  de  studiu  
individual, acompaniate de  aversiunea  faţă  de  învăţătură, de  învăţători, de  autoritatea  şcolară  în  
general, de  perturbarea  orelor  prin  tachinarea  colegilor, bufonerie, etaparea  altor  valori  etc., 
sau  absentarea  nemotivată. Se  poate  manifesta  pe  parcursul  primului  semestre  sau  pe  tot  
anul  şcolar, la  unele  discipline  de  învăţământ. 

Faza  eşecului  şcolar  formal (repetenţia) are  consecinţe negative, virtual – profunde  în  
dezvoltarea  personalităţii  şi  integrarea  socială. 

Pe  lângă  existenta  eşecurilor  reale, există  falsele  situaţii  de  eşec  şcolar, precum  şi  
pericolul  exagerării  sau  dramatizării  lor. O  strategie  educaţională  inteligentă  şi  creativă  poate  
transforma  insuccesul  şcolar  din  efect  în  cauză  şi  mijloc  educativ  de  stimulare  a  învăţării . 

 
CAUZELE  RĂMÂNERII  ÎN  URMĂ  LA  ÎNVĂŢĂTURĂ 
Cunoaşterea  condiţiilor  determinate  ale  nereuşitei  şcolare  orientează  atât  activităţile  

învăţătorilor, cât  şi  ale  elevilor. Pentru  eliminarea  efectelor  negative  ale  rămânerii  în  urmă  la  
învăţătură,  este  necesară  cunoaşterea  cauzelor  care  au  produs-o. Acestea  pot  fi  grupate  după  
natura  lor  în:  

 cauze  fiziologice  care  se  referă  la  tulburări  somatice, neurologice  şi  endocrine  sau  
patologice; 

 cauze  de  ordin  psihic  ce  se  exprimă  prin  registrul  insuficienţelor  elaborării  
intelectuale, inteligenţă  la  limită  sau  sub  limită, tulburări  de  comportament; 

 cauze  de  ordin  social – familial care  pot  fi  grupate  astfel: 
        - cauze  generate  de  structura  restrânsă  sau  lărgită  a  cadrului  familial, 
        - relaţii  intrafamiliale  negative; 
        - tare  psihocomportamentale; 
        - insuficienţe  material – financiare  şi  de  habitat, 
        - nivel  cultural  coborât  în  cadrul  familiei; 
        - condiţii  igienico-sanitare  precare; 
        - stilul  de  raportare  al  membrilor  familiei  la  copil, 
        - nivelul  coborât  de  comunicare  umană  intrafamilială; 
        - situaţii  excepţionale. 
 cauze  de  ordin  pedagogic  ce  vizează  toate  componentele  câmpului  educaţional, de  la  

politica  învăţământului  la  deficienţele  de  pregătire  profesională, formele  de  organizare  a  
procesului  instructiv-educativ, proiectarea  curriculară, relaţiile  educator – elev, activitatea  de  
consiliere  pedagogică, gradul  de  implicare  al  familiei  şi  al  comunităţii  locale  în  viaţa  şcolii . 

La  originea  unui  insucces  şcolar  se  găsesc  asociate  mai  multe  cauze, dintre  care  nu  toate  
au  aceeaşi  pondere  şi  persistente. Unele  au  acţiune  predominanta  şi  altele  sunt  secundare . 

 
MODALITĂŢI  DE  REMEDIERE 
Varietatea  formelor  de  manifestare  şi  complexitatea  cauzelor  insuccesului  şcolar  impun  

conceperea  şi  aplicarea  strategiilor  de  profilaxie, identificare  şi  ameliorare  ale  acestui  
fenomen. Se  detaşează  astfel  două  direcţii  complementare: 

- strategiile  de  tratare  diferenţiată  şi  individualizată  a  elevilor; 
- globalitatea  şi  concomitenţa  demersurilor  de  stimulare  a  succesului  şcolar  şi  diminuare  

a  eşecului; strategiile  trebuie  concepute  unitar  şi  aplicate  concomitent  sau  corelate  temporal  
la  nivelele: 
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 macrosistemului  de  învăţământ – identificarea  elevilor  cu  nevoi  speciale, asigurarea  
resurselor  umane, informaţionale, materiale, organizarea  învăţământului  preşcolar, perfecţionarea  
manualelor, formarea  şi  perfecţionarea  cadrelor  didactice; 

 unităţilor  şcolare – organizarea  reţelei  de  consiliere    psihopedagogică, colaborarea  şcolii  
cu  alţi  factori  educativi, sensibilizarea/conştientizarea cadrelor  didactice  asupra  importanţei  şi  
complexităţii  demersului  de  stimulare  a  succesului  şcolar  şi, în  revers, de  limitare  a  
insuccesului, identificarea  şi  aplicarea  unor  acţiuni  concrete, adaptate  realităţilor  din  fiecare  
şcoală; 

 claselor  şcolare – adaptarea  metodelor  şi  mijloacelor  utilizate  la  specificul  vârstei, 
clasei, disciplinei, evitarea  surmenajului  şi  supraîncărcării, folosirea  capacităţilor de  acţiune  
creativă  a  elevilor, evitarea  memorării  excesive, formarea  deprinderii  de  muncă  intelectuală, 
crearea  unor  “situaţii speciale  de  succes”, individualizarea  sarcinilor  de  învăţare, proiectarea  
unor  trasee  curriculare  recuperatorii, deprinderea  elevilor  cu  practicarea  unor  tehnici  de  
valorificare  a  timpului  de  studiu, crearea  unei  atmosfere  stimulative.   

 
Un  diagnostic  corect  al  eşecului  şcolar  nu  poate  fi  stabilit  decât  printr-o  colaborare  

strânsă  între  medicul  şcolar, învăţător  şi  familie. Aceşti  factori  educaţionali  efectuează, mai  
întâi, studierea  cazurilor  particulare  de  elevi  rămaşi  în  urmă  la  învăţătură  şi  fazele  în  care  se  
găsesc, apoi  analizează  cauzele. Aşadar, proiectarea, realizarea  şi  evaluarea  procesului  de  
instruire  şi  educaţie  trebuie  să  aibă  în  vedere   factorii  succesului  şcolar, dar  şi  pe  cei  care  
conduc  spre  insucces  şcolar. 
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Abandonul şcolar timpuriu: cauze şi posibilitati de prevenire 
 
 

Educatoare - Nicolae Anca Daniela 
Educatoare - Danceanu Andra Maria 

 
 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată, 
o problemă serioasă ce trebuie convertită urgent într-o imediată strategie de intervenţie. 

Este vorba cu certitudine de un fenomen care, prin consecinţele sale semnificative şi prin 
dimensiunile sale îngrijorătoare, trebuie să fie prezent în agenda de priorităţi a decidenţilor, a 
practicienilor şi a beneficiarilor din sistemul educaţional. 

Factorii favorizatori ai abandonului care pot fi localizaţi la nivelul elevului şi al familiei includ: 
• Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie ). 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

- Normal  mariajul timpuriu acţionează ca un factor puternic de stopare a continuării educaţiei  
mai ales în comunităţile rurale. 

- Apariţia unui copil este de asemenea un puternic determinant al renunţării la educaţie, fiind 
prin caracteristici mai degrabă un atribut al comunităţii decât un act individual. Dincolo de 
provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete ce ajung în situaţia de a deveni mame 
găsesc de regulă exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc şi în care este adesea 
plasată şcoala. 

- Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, cadrele 
didactice se feresc să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare contribuie la creşterea 
riscurilor de renunţare la educaţie. 

- Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la nivelul secundar superior, motivând adesea absenţa colegilor care să continue studiile. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de 
integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu 
colegii.  

În şcoală se remarcă însă şi lipsa unor intervenţii preventive. Cadrele didactice pot avea un rol 
important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în permanent contact cu elevii, 
le pot identifica şi diagnostica problemele şi pot atrage atenţia organismelor (autorităţi sau 
organizaţii non-guvernamentale) competente asupra eventualelor nevoi de intervenţie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru acţiuni de atenuare a acestor factori se 
adresează în primul rând şcolii.  

Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există priorităţi absolute, iar 
acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare.  

Accentul este pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ceea ce priveşte reintegrarea 
elevilor ce au renunţat recent la educaţie. Cele patru mari direcţii de acţiune propuse sunt: 

• Integrarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi integrarea lor în sistemul şcolar;   
• Creşterea responsabilizării cadrelor didactice; 
• Reintegrarea elevilor care deja au abandonat şcoala; 
• Monitorizarea stării sistemului, pentru a preveni de timpuriu apariţia de crize şi pentru a 

identifica periodic modificări în ceea ce priveşte factorii de abandon şcolar; 
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Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 
• Creşterea flexibilităţii programelor "a doua şansă" - din punct de vedere a grupurilor de 

vârstă; 
• Creşterea flexibilităţii programelor "a doua şansă" - din punct de vedere al curriculumului; 
• Creşterea atractivităţii şcolii - prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală; 
• Creşterea atractivităţii şcolii - prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 

activităţi de timp liber; 
• Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 

educaţie; 
• Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 

renunţării timpurii la educaţie; 
• Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală a elevilor, focalizat pe comunităţile 

cu risc ridicat de natalitate la părinţii adolescenţi şi cu norme de nupţialitate timpurie; 
• Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 

elevi de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie; 

• Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 
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Abandonul şcolar, cauze și soluții pentru diminuare 

 
 

Prof. Nicolae Florica 
Școala Gimnazială Ciocârlia, Jud Constanța 

 
Abandonul școlar reprezintă unul dintre fenomenele de devianța școlara cu incidență majora 

asupra integrării socio-profesionale a elevilor În ultimii ani, rata abandonului şcolar a crescut an de 
an cu consecinţe umane şi economice dintre cele mai negative pentru societatea românească.  

Cauzele abandonului sunt diverse, printre ele aflandu-se mediul familial precar, situația 
economica, dar si metodele învechite de predare, care nu stimulează și nu motivează elevii să își 
finalizeze studiile. Cauzele generale ale abandonului şcolar se pot grupa în: 

1. cauze psihoindividuale (anatomo-fiziologice şi psihice) – rar întâlnite în şcoala noastră; 
2.cauze pedagogice (relaţia profesor – elev, relaţiile dintre elevi, ritmul muncii şcolare, 

atitudinea elevilor faţă de învăţătură şi muncă, lipsa de motivaţie a învăţăturii, orientarea şcolară şi 
profesională defectuoasă, atmosfera nefavorabilă din şcoală şi societate faţă de învăţătură şi faţă de 
muncă etc.); 

3. cauze socio-familiale (climatul cultural-educativ, familii dezorganizate,dezinteresul 
părinţilor, conflicte familiale, atitudinea familiei faţă de şcoală,comportamentul prea liberal al 
părinţilor, cerinţe ce depăşesc posibilităţile elevului. 

În privinţa cazurilor de abandon şcolar, rareori se poate vorbi de monocauzalitate, putem vorbi 
de o mare varietate de factori care interacţionează între ei, ducând în timp la acest nefericit 
deznodământ. Aceşti factori pot fi grupaţi în funcţie de originea lor în 4 mari categorii: cauze 
familiale. cauze individuale, cauze legate de anturaj, cauze legate de mediul şcolar. 

Abandonul şcolar trebuie privit ca rezultat al unui proces ce decurge în timp şi trece prin câteva 
etape generale, şi anume: primele goluri în cunoştinţe, 

 rămânerea în urmă; 
 note nesatisfăcătoare, asociate cu absenteism şi probleme disciplinare; 
 nepromovare; 
 demotivare, părăsirea şcolii. 

În faza finală, de rămânere în urmă, se constată primele goluri în cunoştinţele elevului, căci apar 
primele simptome ale nemulţumirii copilului în legătură cu şcoala, elevul descoperă că alţii sunt 
mai buni la învăţătură decât el. Această stare poate rămâne necunoscută nu numai de către profesori 
şi părinţi, ba chiar şi de către copilul însuşi, care nu poate să înţeleagă cum de a ajuns să nu-i mai 
placă şcoala.  

Atitudinea negativă a elevului faţă de şcoală şi învăţătură este un simptom care niciodată nu 
trebuie să fie neglijat. Faza rămânerii în urmă se evidenţiază prin evitarea de către elev a oricărei 
îndepliniri independente a sarcinilor şcolare: elevul doreşte să înveţe, are intenţii bune, dar nu poate 
participa la activitatea şcolară. În cea de-a treia fază apar notele nesatisfăcătoare, ceea ce arată că se 
întâmplă ceva rău cu elevul. Pot interveni încercări oficiale de rezolvare a problemelor, dar cum 
acestea nu sunt totdeauna adecvate, eşecul se adânceşte, apar primele probleme psihologice, care în 
acest stadiu nu sunt încă avansate.  

Aversiunea faţă de şcoală îl poate duce la absenteism (mai multsau mai puţin accentuat) şi la 
alte forme de negare a activităţii şcolare. Devine evidentă neîncrederea în capacităţile proprii şi 
lipsa de perseverenţă, împreună şi indiferenţa totală faţă de şcoală. Nepromovarea – cea de-a patra 
fază – este o afirmare formală a eşecului tuturor încercărilor de-a înlătura rămânerea în urmă. Destul 
de des elevul seaflă atunci pe punctul de a apuca pe o cale greşită. Persistenţa factorilor cauzatori ai 
acestor situaţii în timp, asociată cu sentimentul neputinţei proprii şi al eşecului dizolvă ultimele 
rămăşiţe de speranţă a elevului, astfel încât acesta ajunge la concluzia că locul lui nu este la şcoală, 
şi astfel o abandonează.  
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În mediul rural datorită lipsei locurilor de munca putem vorbi de o dublă intercondiţionare între 
sărăcie şi abandonul şcolar. Pe de o parte săracia este principala cauză a abandonului şcolar şi pe de 
altă parte abandonul şcolar va fi o cauză sigură a sărăciei pentru multe familii. Pentru a se 
întreprinde masuri de combatere și prevenire a abandonului școlar este nevoie de un studiu 
diagnostic in fiecare școala care să scoată la lumină care este rata reala a abandonului și care sunt 
cauzele principale pentru toate grupele de vîrstă şcolară. 

Strategia de intervenție pentru diminuarea abandonului școlar trebuie să pornească de la analiza 
stării de fapt, și să aibă în vedere, pe de o parte prevenirea abandonului la elevii aflați în situație de 
risc, iar pe de altă parte, recuperarea și reintegrarea în sistemul educațional al celor aflați deja în 
situația de abandon. De maximă importanță pentru reușita demersului educațional consideram a fi 
încheierea de parteneriate între Școală, familie, comunitate și instituții abilitate, în care fiecare 
trebuie să-și asume roluri clar stabilite în funcție de domeniul de competență. 

Scopul parteneriatului este acela de a crea o legătură și de a responsabiliza comunitatea / școala 
/ familia ca factori implicați direct în formarea elevilor în scopul prevenirii și combaterii 
abandonului școlar. Un asemenea demers impune stabilirea unui “Plan operațional de prevenire și 
combatere a abandonului școlar” prin care se vor stabili acțiuni educaționale în scopul menținerii în 
sistem a elevilor aflați în această situație, cu strategii de asistență socială și sprijin financiar.  

Acțiunile de prevenire a și combatere a abandonului școlar au în vedere urmatoarele aspecte: 
1. Modalități de intervenție  la nivelul COMUNITĂȚII 
Implicarea factorilor de decizie, autoritațile locale, servicii sociale, în acțiunea de prevenire și 

combatere a abandonului școlar. Acțiunile pot viza: 
 Informarea comunității cu privire la starea de fapt 
 Atragerea atenției asupra gravității și consecințelor în plan socio-economic, dat fiind faptul 

ca abandonul datorat sărăciei generează la randul sau sărăcie.  
 Cei care abandonează școala nu vor avea formația morală și civică necesară rolului de 

părinte și a celui de cetățean al comunității. 
2. Modalități de intervenție la nivelul FAMILIEI: 
Constituirea unor grupuri de părinți cu copii aflați în situația de risc / sau abandon țcolar care să 

vizeze: 
 Consiliere privind tehnici de rezolvare a situațiilor  de criză; strategii de monitorizare și 

gestionare a traseului educațional al elevului 
 Informarea cu privire la variantele optime de școlarizare pentru elevi 
 Sprijin financiar sub forma de rechizite,îmbrăcăminte, transport școlar  
 Realizarea de anchete sociale și acordarea de asistență socială dupa caz 
3. Modalități de interventie la nivel de ȘCOALĂ: 
 Strategiile de intervenție care vizează școala, privesc în principal calitatea procesului 

instructiv-educativ, pertinența conținuturilor în raport cu trebuințele de învățare ale elevilor, 
relevanța metodelor și stilurilor didactice pentru situațiile cognitive ale elevilor, sistemul de 
evaluare, etc. 

De asemenea, de maxima importanță este consilierea psihopedagogică a profesorilor cu privire 
la această categorie de elevi, precum și cursuri de formare care vizează cunoașterea și utilizarea 
proiectării unor planuri de intervenție individualizată și personalizată a elevilor. 

 Familiarizarea profesorilor cu tehnici de învățare activă și interactivă 
 Managementul clasei de elevi 
4. Modalități de intervenție la nivel de ELEVI: 
 Consiliere psihopedagogică individuală și de grup 
 Testarea cu baterii de teste psihologice în scopul cunoașterii nivelului de dezvoltare 

intelectuală a profilului aptitudinal și de personalitate a elevilor 
 Organizarea unor activități de pregatire suplimentară pentru cei care manifestă dificultăți de 

asimilare, precum și în cazul celor cu lacune în pregatire, datorită absenteismului. 
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 Problema acută a abandonului școlar în România ar putea fi diminuată semnificativ, prin 
aplicarea metodelor actuale de învățare și prin plasarea accentului pe elev și pe potențialul sau 

Indicatorul eşecului este abandonul şcolar, expresie a unei duble inadaptări a copilului la 
activitatea şcolară şi a şcolii la factorii interni ai acestuia. Indiferent de cauza generatoare, cert este 
faptul că insuccesul demoralizează, creşte efectul oboselii, iar nereuşita şcolară dacă se asociază cu 
nemulţumirea şi critica părinţilor, poate genera o motivaţie şcolară negative ce va duce la abandon. 
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ABANDONUL SCOLAR- O PROBLEMA REALA A ŞCOLII ROMÂNEŞTI 

 
Prof. Luminiţa Nicolaescu, 

Colegiul Naţional „Mircea Eliade”, Resita 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; pentru ca atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională obligatorie integrării 
socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de 
cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Este o certitudine ca climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Este 
foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există, in mod paradoxal,cazuri în care 
părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme 
principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere 
social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor.  

Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură socială şi economică cum ar fi crizele politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

Factorii de natură educatională precum insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Tototdata, anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe 
din copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a obţine obiecte, 

1408



haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există 
multe motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, 
probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin. Astfel, abandonul şcolar 
timpuriu are pe termen lung efecte negative asupra dezvoltării sociale şi creşterii economice. 
Inovarea şi creşterea economică se bazează pe o forţă de muncă calificată: reducerea ratei mediei 
europene de părăsire timpurie a şcolii cu un punct procentual ar oferi economiei europene, în fiecare 
an, aproape o jumătate de milion de potenţiali tineri calificat angajaţi în plus. 

 În ţara noastră au fost identificate efectele negative ale abandonului şcolar, care creează 
condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele autorealizării în 
domeniile de activităţi legale. 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, socio-
culturali). În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze interne 
(psihologice precum: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de comportament 
etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economico-financiară a familiei, lipsa 
îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, disoluţia familiei, lipsa ajutorului si a îndrumării 
la învăţătură).  

La nivelul ţării rata abandonului în învăţământul preuniversitar pe nivelurile educaţiei indică o 
creştere îngrijorătoare în cazul învăţământului primar, unde şi gradul de cuprindere în învăţământ 
scade îngrijorător de mult. 

Dificultăţile materiale ale familiei, mai ales în cazul familiilor numeroase, dezorganizate, lipsite 
de resurse, care au probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori 
nevoia de forţă de muncă (la câmp sau în gospodărie). Dezorganizarea familiei atrage după sine 
dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced decizia de 
abandon.  

O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune în 
ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi 
care pot genera un venit în perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum 
cele de baby-sitting. 

Un alt factor de ordin social care influenţează părăsirea timpurie a unităţii de învăţământ este 
modelul educaţional oferit de părinţi şi fraţi. De cele mai multe ori, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. 
Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile în care există fraţi mai mari ce 
au renunţat timpuriu la educaţie tind să reproducă modelul şi în ce priveşte fraţii mai mici. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Aşadar, abandonul şcolar tinde sa devina una din principalele cauze ale depopulării şcolare, cu 
implicaţii grave asupra procesului de invatamant si, in consecinţa, asupra societatii, in general. 

 
 
Bibliografie: 
 
 Goga, Alin, Ce este abandonul şcolar? Cauze si modalitati de prevenire  
 Gyonos, Erika, Abandonul scolar: cauze si efecte 
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ABANDONUL ȘCOLAR – Cauze și modalități de prevenire 

 
 

Prof. înv.prescolar Pop  Nicoleta Loredana 
Grădinița cu P. P. Nr. 2, Șimleu Silvaniei 

 
 

Abandonul școlar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învățământ, insuficient 
tratată, care are nevoie de acțiuni urgente, este un fenomen serios și larg răspândit, care ar trebui să 
fie o prioritate pentru toți cei implicați în procesul educațional: şcoala a ajuns să fie abandonată, nu 
e percepută la adevărata ei valoare; atât copiii  cât și părinții nu mai consideră şcoala un viitor. 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 

Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 
asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari ce 
au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în 
familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, integrarea 
în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori 
demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului 
ciclului secundar superior. 

Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de 
prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de 
venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. 
O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune din 
ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi 
aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum 
cele de baby-sitting pentru o seară. 

Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. 
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi prin absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Efectele 
abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai 
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întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean 
al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Bibliografie: 

„ Renunţarea timpurie la educaţie: posibile căi de prevenire” UNICEF și Centrul Educația 
2000+,2009. 
„Soluții eficiente pentru prevenirea abandonului școlar: costuri și mecanisme”UNICEF și Centrul 
Educația 2000+, Anca Nedelcu, Sorin Coman, 2012. 
Băban, A. (2001) „Consiliere educaţională”, Ed. Psinet, Cluj – Napoca 
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Prevenirea abandonului școlar 

 

Prof. Nicolovici Constantin 
Colegiul Tehnic Mătăsari, jud. Gorj 

 
 

 Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
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fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilarie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 
un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
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informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Abandonul școlar  este o temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună 
cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării 
unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru 
aceasta, şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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STRATEGII DE PREVENIRE A ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

Niculea Mariana Camelia 
Liceul Teoretic ,, Jean Louis Calderon” 

 
 
Printre principalele cauze ale abandonului şcolar, se numără : situţtia financiară precară a 

familiei, accesul redus la educaţie (reticenţa părinţilor pentru învăţătură), starea sănătăţii elevului, 
programa şcolară, lipsa unităţilor şcolare şi a mijloacelor de transport, lipsa familiei (copii orfani 
sau  copii ai străzii), fluctuaţia cadrelor didactice. 

În acest context, trebuie găsite soluţii care să vină în sprijinul elevilor şi a familiilor acestora, în 
scopul reducerii riscului de abandon şcolar : 

 Lipsa banilor acţionează în două sensuri: elevii absentează de la şcoală fie din cauza 
problemelor financiare cu care se confruntă părinţii care nu-şi permit să achiziţioneze haine, 
materiale şcolare sau plata abonamentului, nu pot să le asigure o cazare în cămin, fie sunt nevoiţi să 
muncească pentru a-şi ajuta familia, neputând astfel să acorde suficient timp învăţăturii. Programele 
guvernamentalede genul Cornul si laptele sau Bani de buzunar, au menirea de a asigura elevilor un 
minim de sprijin în ceea ce priveţte alimentaţia zilnică cât şi banii necesari derulării în condiţii 
normale a procesului educaţional. Alternativa aleasă este aplicabilă în practică, se încadrează în 
buget şi poate fi operaţionalizată, dovada că în anii precedenţi programele nu au întâmpinat 
dificultăţi majore.  

 Accesul redus la educaţie se referă la slaba educaţie a părinţilor: neimplicare, dezinteres faţă 
de şcoală, părinţi plecaţi în străinătate, familii de romi, familii incomplete, conflictuale. Reticenţa 
părinţilor pentru învăţătură ne-a înduplecat să optăm pentru soluţia ce propune programe de 
consiliere pentru părinţi . Programele ar putea fi demarate de către AP cu sprijinul ONG-urilor de 
profil, sub forma unor parteneriate. Astfel s-ar crea posibilitatea ca programele să beneficieze şi de 
finanţare externă, ceea ce ar diminua constrângerile bugetare. Se doreşte pe această cale 
conştientizarea părinţilor cu privire la importanţa educaţiei pentru copiii lor.  

 Probleme de sănătate Dotarea corespunzătoare a cabinetelor şcolare considerăm  
că este o alternativă viabilă în soluţionarea stării precare de sănătate a elevilor. Considerăm că 

realizarea unor controale medicale periodice (o data la 6 luni) ar putea preveni situaţiile de 
îmbolnavire a elevilor. În consecinţă, creţterea calităţii actului medical este strâns legată de dotarea 
cu aparatură de calitate a cabinetelor şcolare, având repercusiuni directe asupra elevilor. 

 Programa şcolară prost dimensionată.  Considerăm că Revizuirea programelor 
şcolare este necesară pe fondul unei situaţii descrise de elevi ca fiind prea solicitantă. 

Recomandăm ca revizuirea să ia în calcul creşterea numărului de ore dedicate activităţilor 
recreative, ca de pilda suplimentarea orelor de sport de la 1/săpt. la 3/săpt. Mizăm pe activităţile 
recreative ar induce elevilor o stare de mai bună dispoziţie şi implicit procesul educaţional ar putea 
creşte în calitate, elevii fiind mai receptivi. Încurajarea școlilor în inițierea de programe 
extracurriculare (concursuri, cercuri, activităţi sportive, artistice etc.) în scopul creşterii atractivităţii 
pentru elevi si utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber şi/ sau 
after-school. 

 Lipsa şcolilor şi  a  mijloacelor  de transport. Reabilitarea şcolilor  trebuie să  
constituie o prioritate acolo unde bugetul nu permite construirea unora noi însă trebuie luată în 

calcul si construcţia unora noi, acolo unde numărul elevilor depăşeşte capacităţile unităţilor şcolare 
aflate în funcţiune. Calitatea procesului educaţional este strâns legată de condiţiile de desfăşurare a 
activităţilor, în consecinţă recomandăm ca numărul de elevi repartizaţi într-o singură clasă să nu 
depăşească 20-22 de elevi.  Un ajutor deosebit în favoarea elevilor îl reprezintă şi asigurarea unor 
microbuze/autobuze şcolare, destinate exclusiv transportului elevilor, la si de la şcoala. 

 Lipsa unei familii în cazul copiilor orfani sau al copiilor străzii.  Considerăm că 
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centrele speciale reprezintă cel mai benefic si avantajos mod de a sprijini copiii orfani sau cei 
fără adăpost. Aici, pe lângă căldura unui cămin, se pot bucura de un program educaţional creat 
special pentru ei, asistaţi fiind de un personal specializat. În cosecinţă, sugerăm politici 
incrementale şi în acest sector. Considerăm că plasarea în familii este un proces de asemenea 
benefic, dar riscant şi care necesită timp. Ar putea fi o alternativă viabilă în condiţiile în care 
instituţiile statului ar colabora armonios la un nivel de înalt profesionalism.  
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. Niţă Corina Maria 
Grădiniţa cu P. P. "Elena Farago"Craiova 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 

1417



care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Cauzele atitudinii negative faţă de învăţătură 

 
 

Prof. înv. primar: NIŢU NICOLETA 
Şcoala Gimnazială Smîrdan, Judeţul Buzău 

 
 
Motto: „Dascălul cel mai bun nu este nici cel mai savant, nici cel care muncește cel mai mult este 

cel care îi determină pe elevi să muncească mai bine, în modul cel mai inteligent și cel mai eficace, 
nu neapărat mai greu.” 

Un important obiectiv educativ al şcolii şi al familiei este formarea la elevi a unei atitudini 
pozitive, conştiente faţă de învăţătură. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesar ca elevii să 
înveţe din convingere, din proprie iniţiativă, independent. Însă, în multe cazuri se observă un 
randament scăzut la învăţătură care este generat de atitudinea necorespunzătoare a elevilor faţă de 
munca şcolară.    

Atitudinea negativă faţă de învăţătură îmbracă mai multe variante, precum: 
 atitudinea negativă absolută sau totală manifestată prin dezinteres, indiferenţă faţă de notele 

slabe, pasivitate, indisciplină în timpul lecţiilor etc. În acest caz,  elevii sunt predispuşi eşecului 
şcolar. 
 atitudine negativă relativă sau parţială manifestată prin pregătirea superficială a lecţiilor, fără 

interes şi preocupare pentru calitate. Rezultatele elevilor, în acest caz, sunt mediocre sau chiar slabe. 
 atitudine negativă deghizată sau mascată specifică elevilor care manifestă tendinţa de a obţine 

note mari cu orice preţ pentru a satisface orgoliul părinţilor.   
Cauzele atitudinii negative faţă de învăţătură sunt multiple. Cunoaşterea condiţiilor determinate 

ale nereuşitei şcolare orientează atât activităţile învăţătorilor, cât şi ale elevilor. Pentru eliminarea 
efectelor negative ale rămânerii în urmă la învăţătura, este necesară cunoaşterea cauzelor care au 
produs-o.  

Acestea pot fi grupate după natura lor în: 
1. Cauze fiziologice care se referă la tulburări somatice, neurologice şi endocrine sau 

patologice; 
2. Cauze de ordin psihic;  
3. Cauze de ordin pedagogic ce vizează toate componentele câmpului educaţional, de la politica 

învăţământului la deficienţele de pregătire profesională, formele de organizare a procesului 
instructiv-educativ, proiectarea curriculară, relaţiile educator - elev, activitatea de consiliere 
pedagogică, gradul de implicare al familiei şi al comunităţii locale în viaţa şcolii. 

4. Cauze care se datoresc familiei din care provine elevul: 
 
 lipsa de preocupare a familiei pentru cultivarea la copil a interesului pentru munca şcolară. 

Unii părinţi nu se îngrijesc de pregătirea copilului pentru şcoală, fiindu-le indiferent dacă copilul 
învaţă bine sau nu, dacă îşi pregăteşte lecţiile potrivit cerinţelor sau la întâmplare, dacă obţine 
rezultate bune sau rele, dacă are o conduită adecvată sau este indisciplinat. Copilul vine la şcoală cu 
teme nepregătite, cu o ţinută dezordonată, este indisciplinat şi obţine rezultate slabe. 
 absenţa unui regim raţional şi stabil de viaţă şi activitate a copilului în familie. Copilul îşi 

desfăşoară activitatea la întâmplare, îşi pregăteşte temele la ore improprii pentru activitatea şcolară, 
nu-şi formează deprinderi de muncă ordonată şi sistematică, evitând îndeplinirea sarcinilor şcolare. 
 lipsa deprinderii de a munci. Nefiind deprins în familie să muncească, să învingă greutăţile, 

primele dificultăţi întâlnite la şcoală îl descurajează şi apare delăsarea. Neînvăţând lecţie cu lecţie, 
în cunoştinţele copilului se acumulează tot mai multe goluri care îl împiedică să înţeleagă 
cunoştinţele ce urmează, apărând astfel insuccesul şcolar. 
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 absenţa unui control riguros şi a unei exigenţe corespunzătoare asupra activităţii copilului 
din partea părinţilor. Uneori, familia în loc să se preocupe de felul cum învaţă copilul, de progresele 
înregistrate sau de lipsurile acestuia, transferă asupra şcolii, întreaga răspundere pentru neîmplinirile 
copilului. Părinţii trebuie să controleze dacă copilul şi-a făcut toate temele şi în întregime şi dacă 
respectă regimul zilnic. 
 satisfacerea tuturor dorinţelor – chiar şi pe cele neexprimate şi scutirea copilului de orice 

obligaţie de muncă în cadrul familiei. Nu este bine atunci când copilul ajunge la concluzia că lui i se 
cuvine totul, că nu are nici un fel de obligaţie, inclusiv aceea de a învăţa şi devine capricios, 
încăpăţânat şi leneş.  
 pasiunea pentru alte activităţi.  Unii elevi neglijează sarcinile şcolare şi manifestă delăsare, 

dezinteres faţă de învăţătură datorită faptului că pasiunea pentru alte activităţi (sport, emisiuni TV 
etc.) le ocupă şi timpul destinat învăţăturii. Părinţii trebuie să se preocupe de buna organizare a 
activităţilor copilului şi să se sfătuiască cu învăţătorul în legătură cu utilizarea timpului liber al 
acestuia. 

O concluzie care se impune: atitudinea elevului faţă de muncă şi faţă de învăţătură este rezultatul 
influenţelor educative exercitate de familie şi de şcoală asupra lui. Dacă părinţii şi educatorii se 
preocupă nu numai de suma cunoştinţelor pe care şi le însuşeşte elevul, ci şi de atitudinea lui faţă de 
munca şcolară, dacă elevul îşi pregăteşte temele din proprie iniţiativă în baza unor deprinderi de 
muncă bine consolidate şi a obişnuinţei de a munci sistematic, se poate afirma cu certitudine că 
munca educativă a şcolii şi a familiei a fost încununată cu succes! 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

CAUZE ȘI METODE DE PREVENIRE 
 
 

Prof. înv. primar, Niţă Elena Loredana 
Școala Gimnazială Mărginenii de Sus 

 
 
 
Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 

cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar.  
Odată cu trecerea timpului şi apariţia unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în 

rândul elevilor, schimbarea viziunii educativ–informative şi formative, egalitatea de şanse privind 
educaţia, suportul psihopedagogic oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce 
contribuie la educaţia şcolară pentru stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen.  

Pentru a combate fenomenul este necesară, în primul rând, înţelegerea cauzelor. Pe lângă cele 
de ordin social (situaţia economică, modelul oferit de părinţi şi dezorganizarea familiei, lipsa unui 
loc de muncă) şi de ordin psihologic (motivaţia scăzută, lipsa de interes, anxietatea, pasivitatea), 
cauzele psihopedagogice joaca un rol extrem de important. Acestea din urmă pot fi transformate în 
oportunităţi de dezvoltare şi de îmbunătăţire a sistemului actual de învăţământ. 

O primă cauză ce duce la abandonul școlar este absenteismul. Copilul care nu vine la școală o 
perioadă îndelungată se rupe de acest mediu. Uită care îi este interesul, sau poate că nu a fost 
niciodată convins de avantajele educației.  

Ruperea de mediul educațional naște adulți iresponsabili. 
O altă cauză a abandonului școlar este sărăcia. Mulți copii sunt nevoiți să abandoneze școala din 

cauza lipsei de bani. Lipsiţi de motivaţie, mulţi dintre elevii claselor gimnaziale renunţă în primii 
ani de studiu, rămânand să dea o mână de ajutor în gospodariile proprii sau, muncind ca zilieri la 
oameni mai avuţi din sate. 

De asemenea, climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, 
dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, 
excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea 
rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre 
abandonul şcolar.  

 Anturajul de proastă calitate, o altă cauză a abandonului şcolar, debusolează elevii cu un psihic 
labil datorat unor carențe din copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, 
dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala.  

Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să 
fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de 
la şcoală. 

Printre acţiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon în ţara noastră se 
numără: integrarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi menţinerea acestora în sistemul şcolar, 
creşterea responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflaţi în abandon, 
monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor şi identificarea periodică a 
modificărilor în ceea ce priveste factorii de abandon şcolar.  

Familia, alături de școală, poate ghida tânărul să urmeze școala, să  obțină o calificare și să 
construiască o societate educată.  
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Abandonul școlar... 

 
 

NIȚĂ MIHAELA- ALINA 
Profesor documentarist 

Școala Gimnazială „Alexandru Costescu”, București, sector 1 
 
 
Activitățile pedagogice se desfășoară azi pe diferite niveluri de învățare, cu flexibilitatea 

necesară răspunderii cerințelor de învățare și adaptare în mediul școlar a elevului. 
Fiecare copil învață în felul lui, percepe diferit de cel de lângă el. Este unic prin felul lui. 

Educatorul, fie la ciclul preșcolar, fie primar sau gimnazial, trebuie să- i descopere aptitudinile și 
nevoile pentru a-l putea evalua și a-l ajuta să se integreze în societate. 

Un rol important în reducerea abandonului școlar îl are și consilierul școlar. În manualul de 
consiliere școlară de clasa a V-a, apare expresia „sinele școlar”. Ce este de fapt sinele școlar? Prin 
definiție, „ce crezi tu despre competențele și performanțele tale școlare” 1. Consilierul școlar,  odată 
cu elevul și educatorul, observă comportamentul copilului la școală, îi vede rezultatele școlare, 
pornind spre o evaluare corectă, după posibilitățile fiecărui elev, determinându-l pe acesta să se 
integreze în mediul școlar, primul pas spre prevenirea abandonului școlar. 

Abandonul școlar este o „boală” cu care ne confruntăm. Absenteismul din primii ani de școală 
este prima cauză a acesteia. Părăsirea sistemului educațional se face, din păcate, cu mult înaintea 
obținerii unei pregătiri profesionale, astfel că în societate există adulți care, poate, își continuă cele 
4 sau 8 clase de școală pentru a se încadra într-un mediu de calificare. 

De ce se ajunge la abandon școlar? 
Una din cauze ar fi condițiile de trai familial: familie numeroasă, sărăcia comunității din care 

face parte, imposibilitatea părinților de a le oferi cărți, îmbrăcăminte, cele necesare unui minim de 
educație, inclusiv atenția, atitudinea indiferentă și interesul de care cei mici au nevoie să le vadă la 
părinți.  Astfel că majoritatea copiilor ajung să fie sprijin în gospodărie. În zona urbană abandonul 
școlar este mai scăzut decât cel rural din acest punct de vedere, ajutorul școlii venind de la centre 
speciale, organizații. 

Plecarea părinților la muncă în străinătate îi afectează pe copii. Lăsat în grija bunicilor, a 
unchilor sau alt tutore legal care nu oferă suficientă atenție educației copiilor, se resimte nevoia 
autorității glasului părintesc. Tot aici putem vorbi și despre atmosfera familială: injuriile, violența, 
apariția divorțului în familie, permisivitatea excesivă, lipsa autorității părinților. 

Apartenența la o etnie în care educația nu este o prioritate este o altă cauză a abandonului școlar. 
În unele școli există mediatorul școlar care, prin rolul său, mediază conflictele între familie – școală 
– comunitate, este un sprijin pentru familie, pentru școală, reprezentând comunitatea rromă în 
școală. 

De abandon școlar putem vorbi și în cazul unor comportamente dificile care duc la sancțiuni 
multiple în școală: scăderea notei la purtare, corigențe, repetenții. Aceste comportamente apar fie în 
cazul în care anturajul copilului este unul negativ („îndrumând” spre furt, minciună, consum de 
tutun, droguri sau băuturi alcoolice), fie există o carență psihică. 

Prima intervenție pe care școala o face este identificarea acestor elevi și monitorizarea 
permanentă a acestora spre menținerea lor în sistemul de învățământ. 

                                                 
1Oancea, Ana-Maria, Popescu Doina; Consiliere și dezvoltare personală : manual pentru clasa a V-a ._ București: 

Corint Logistic, 2017;  pag. 21 
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Una dintre cele mai actuale intervenții în sistemul educațional este participarea elevilor la 
activitățile extrașcolare, valorizând astfel fiecare elev aflat în dificultate, prin diferite activități: 
excursii, spectacole, concursuri, tabere, întâlniri cu alți elevi, absolvenți, .... 

Dar știm foarte bine că fără sprijinul și cooperarea părinților în educarea copilului nu se poate 
finaliza programul educativ. De aceea trebuie crescut gradul de implicare al comunității locale și al 
familiei în activitatea școlară și socială a elevului prin integrarea acestora în programe de prevenție 
cum sunt cele de tip „A doua șansă” și „Școala după școală”, dar și prin lectorate sau dezbateri cu 
părinții. 

Prevenirea abandonului școlar este continuă și posibilă numai prin cooperarea principalilor 
factori care influențează educația copilului: familia, școala, societatea. 

 
Bibliografie: 
 
1. Oancea, Ana-Maria, Popescu Doina; Consiliere și dezvoltare personală : manual pentru clasa 

a V-a ._ București: Corint Logistic, 2017; 88 pag. 
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STOP ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

prof. înv. preșcolar, Niță Mirela Vasilica - 
Şcoala Gimnazială Andrei Nicolescu Păcureţi, Prahova 

 
 
Modernizarea actului de predare-învăţare nu poate avea loc decât prin ridicarea calitativă a 

pregătirii pedagogice a celor investiţi să impulsioneze permanent educaţia şi creativitatea în 
procesul complex de învăţământ. Corespunzător acestei exigenţe, este necesară o regândire a actului 
didactic având în vedere în permanenţă suportul metodă -mijloc de învăţământ, particularităţile 
psihologice ale copiilor, obiectivele avute în vedere. 

Elevii vor fi priviţi ca individualităţi, ca persoane având nevoi şi interese specifice, iar 
profesorul va utiliza metode de instruire diferite, personalizate, în funcţie de interesele elevului, iar 
în ceea ce priveşte proiectul educaţional, acesta trebuie să graviteze în jurul intereselor şi intenţiilor 
elevilor, să le stârnească motivaţia prin maniera de concepere a lecţiei care ţine de arsenalul artei 
(măiestriei) de profesor, de vocaţie. 

Rolul profesorului este de a organiza un mediu educaţional cât mai dinamic şi divers, bazat pe 
reguli stabilite şi fixate de comun acord cu elevii, pe care şi le vor asuma şi vor încerca tot mai mult 
să le respecte, care să permită detectarea şi cultivarea predispoziţiilor şi potenţialităţilor elevilor. 

Succesul sau insuccesul elevilor este dependent într-o măsură avansată de modul în care 
profesorul organizează mediul educaţional. În acelaşi timp trebuie să aibă grijă şi să nu-i favorizeze 
pe cei cu dominantă de personalitate. În general, elevii vin la şcoală având fie o atitudine pozitivă, 
fie negativă faţă de aceasta. Rolul profesorului este de a încerca să modifice atitudinea respectivă. 

Putem spune că realizarea în bune condiţii a procesului instructiv - educativ din şcoală 
presupune, cu necesitate, acceptarea şi respectarea de către elevi şi profesori a unor cerinţe, reguli si 
dispoziţii elaborate şi impuse din exterior (în virtutea unor considerente sociale, morale, juridice, 
psiho-pedagogice), concomitent cu instituirea unor modalităţi de control asupra acceptării şi 
respectării lor. Aceste reguli, pe care disciplina le impune, asigură cadrul organizatoric al 
desfăşurării procesului instructiv-educativ şi reglează, în acelaşi timp, comportamentul elevilor şi al 
profesorilor.  

Desigur, sistemul normativ din şcoală oferă un câmp mai larg sau mai restrâns de manifestare a 
personalitaţii elevilor, în funcţie de modul în care factorii educativi realizează constrângerea: 
excesiv de autoritar (sever) sau, dimpotrivă, într-o notă de accentuat liberalism. Este evident că 
ambele modalităţi sunt nerecomandabile şi că numai realizarea unui echilibru între cerinţe şi 
control, pe de o parte, şi manifestarea independenţei de acţiune, întemeiată pe acceptarea şi 
înţelegerea importanţei sistemului normativ respectiv, pe de altă parte, poate induce elevilor un 
sentiment de siguranţă şi demnitate personală.  

Altfel spus, este necesară exprimarea autoritaţii şcolare în termeni fermi, dar trebuie asigurate, 
în acelaşi timp, şi condiţiile pentru formarea independenţei de acţiune a elevilor şi pentru 
exprimarea liberă a personalitaţii acestora. Conduita de adaptare / dezadaptare apare, aşadar, la 
confluenţa celor doi factori: ,,autoritate” şi ,,libertate”, primul generând şi impunând un ansamblu 
de cerinţe şi reguli, iar în cazul celui de-al doilea, elevul trebuind să realizeze un proces independent 
de asimilare, respectare şi îndeplinire a respectivelor cerinţe sau reguli.  

Când elevul conştientizează necesitatea respectării dispoziţiilor impuse de autoritate sau a 
exigenţelor cerute de o bună desfăşurare a activităţii, sunt create condiţiile psihologice pentru 
realizarea unui comportament adaptativ.  

Când, dimpotrivă, elevul respinge aceste cerinţe sau exigenţe ca nefondate, supralicitând în 
schimb preferinţele şi satisfacţiile personale egoiste de moment, apar premisele dezvoltării unui 
comportament dezadaptat. De asemeni, în împrejurările în care autoritatea exercită o impunere 
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forţată a unor cerinţe sau reguli, putem să ne asteptăm ca elevii să manifeste un comportament 
dezadaptat sau unul în aparenţă adaptat – aceasta deoarece îndeplinirea respectivelor cerinţe sau 
reguli se va face în virtutea fricii şi nu a unei adeziuni liber consimţite. 

Sunt şi situaţii în care un insucces şcolar parţial nu este considerat ca un eşec propriu-zis, ca 
atunci când elevul în cauză şi părinţii săi nu acordă importanţă acestui insucces, acceptându-l ca pe 
un fapt normal ( este cazul rezulatelor slabe obţinute la disciplinele de învăţământ care nu sunt 
cerute la un examen). 

Depistarea cauzelor insucceselor şcolare poate fi considerată una din premisele combaterii 
inadaptărilor şcolare. Este de dorit atât pentru şcoală cât şi pentru elev ca depistarea eşecului şcolar 
să aibă loc înaintea manifestării sale evidente, adică în faza sa incipientă. 

Colaborarea reală dintre şcoală şi familie, mai ales în cazul elevilor slabi la învăţătură, poate fi 
un factor favorizant al învingerii de către elev  a dificultăţilor sale şcolare. 
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Relaţia şcoalǎ – familie – comunitate 

 

Prof. Niţu Mirela 
Şcoala Gimnazialǎ Puieşti 

 
 
În ultimii 30 de ani a existat un consens cu privire la importanţa relaţiilor de calitate ȋntre şcoalǎ, 

familie şi comunitate. Aceastǎ legǎturǎ ȋntre diferitele medii de viaţǎ ale copiilor a devenit 
imperativǎ, avȃnd ȋn vedere numeroasele schimbǎri demografice care afecteazǎ familiile, decalajul 
tot mai mare dintre cei bogaţi şi cei sǎraci, cerinţele locurilor de muncǎ, diversitatea şi 
complexitatea problemelor copiilor şi a familiilor acestora. 

Şcoala, familia şi comunitatea constituie cele 3 nuclee ale unei forme de colaborare 
determinante pentru reuşita educativǎ a copiilor. Aceastǎ colaborare se bazeazǎ, printre altele, pe 
egalitatea şi respectul reciproc, precum şi pe acţiuni bine planificate şi legate de proiectul 
educaţional al şcolii. 

A devenit evident cǎ şcoala nu poate sǎ-şi asume toatǎ responsabilitatea de a ridica nivelul de 
perseverenţǎ şi de reuşitǎ şcolarǎ. Motivele abandonului se formeazǎ ȋn afara instituţiilor de 
ȋnvǎţǎmȃnt şi niciun progres nu va putea fi realizat fǎrǎ colaborarea strȃnsǎ cu pǎrinţii şi cu 
comunitatea. 

Pǎrinţii sunt primii educatori ai copilului. Deşi caracteristicile familiei (structura parentalǎ, 
educaţia, veniturile etc.) afecteazǎ succesul şcolar şi dezvoltarea generalǎ a copilului, studiile au 
arǎtat cǎ procesele familiale sunt chiar mai importante. Cu alte cuvinte, ceea ce familiile fac este 
mai important decȃt ceea ce reprezintǎ ele. Conteazǎ relaţia pozitivǎ pǎrinte-copil, caracterizatǎ de 
cǎldurǎ, susţinere şi ȋncurajare a autonomiei. Comportamentul parental adecvat,  disponibilitatea şi 
receptivitatea la schimbǎri, ajutorul direct şi punctual ȋn activitatea şcolarǎ, complimentele sincere, 
ȋncurajǎrile au impact pozitiv asupra reuşitei şcolare. 

Şcoala, singurǎ, nu poate face faţǎ sarcinii educative. Trebuie sǎ recunoaştem importanţa rolului 
pǎrinţilor şi al comunitǎţii ȋn promovarea educaţiei şi a sprijinului pentru copii. Angajamentul 
pǎrinţilor faţǎ de formarea pe care o primesc copiii lor la şcoalǎ constituie un factor determinant 
pentru reuşitǎ. Este avantajos pentru şcoalǎ sǎ solicite colaborarea familiilor şi a comunitǎţii pentru 
realizarea misiunii sale. O mai bunǎ ȋncadrare a copiilor, o participare activǎ a pǎrinţilor, un sprijin 
adevǎrat pentru personalul educaţional, un angajament semnificativ al comunitǎţii, toate acestea 
antreneazǎ o ratǎ mai bunǎ de succes. 

Relaţiile  şcoalǎ-familie-comunitate sunt  mai probabil sǎ se realizeze cȃnd şcoala stabileşte 
strategii pentru a le dezvolta. Acestea se traduc concret prin iniţierea şi realizarea de proiecte 
comune. Nu ȋntotdeauna sunt uşor de realizat, mai ales cǎ realizarea lor presupune ȋmpletirea 
armonioasǎ a factorilor umani cu cei de organizare. Se impune identificarea factorilor şi a 
condiţiilor de reuşitǎ. Este necesar sǎ avem o direcţie şi profesori care: 

     ● sǎ recunoascǎ cǎ familia şi comunitatea pot contribui la misiunea şcolii şi cǎ fiecare 
partener are rolul sǎu unic şi esenţial de jucat pentru a atinge obiectivul comun; 

     ● sǎ acorde importanţǎ şi valoare percepţiilor reprezentanţilor familiilor şi ale comunitǎţii; 

     ● sǎ creeze o atmosferǎ de lucru agreabilǎ pentru toţi partenerii; 
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     ● sǎ realizeze acţiuni concrete pentru integrarea partenerilor. 

Energia şi resursele trebuie folosite nu doar pentru a realiza proiectele ci şi pentru crearea 
condiţiilor psihologice care le fac posibile. Liantul colaborǎrii ȋl constituie egalitatea dintre 
parteneri. De la egal la egal se traduce prin acţiuni concrete adaptate la cultura şi caracteristicile 
fiecǎrui mediu.  

Dintr-un astfel de proiect cȃştigǎ toatǎ lumea. Impactul asupra copiilor este deosebit de 
important: o mai mare perseverenţǎ şcolarǎ, mai mult timp consacrat temelor, o ȋnvǎţare mai bunǎ, 
o prezenţǎ mai mare ȋn clasǎ, o mai bunǎ dezvoltare socialǎ, emoţionalǎ şi psihicǎ. Pǎrinţii ajung sǎ 
cunoascǎ nivelul de dezvoltare atins de copii şi sǎ gǎseascǎ mijloace potrivite de a interveni ȋn 
favoarea copiilor. Participarea ȋi determinǎ sǎ fie mai activi ȋn comunitate, sǎ aibǎ mult mai uşor 
acces la servicii de asistenţǎ, legate de locuinţǎ, transport sau loc de muncǎ. 

Cȃnd existǎ un proiect şcoalǎ-familie-comunitate apare adesea ocazia pentru profesor de a 
cǎpǎta o atitudine pozitivǎ faţǎ de competenţele pǎrinţilor şi a intervenţiilor reprezentanţilor 
comunitǎţii dar şi faţǎ de propria şcoalǎ şi de ȋnvǎţǎmȃnt. 

Comunitǎţile ajung mai uşor la copii şi la familii, devin mai eficiente. Cȃt despre societate ȋn 
sens larg, ea cȃştigǎ prin mai puţin abandon, o dezvoltare generalǎ a copiilor mai armonioasǎ şi prin 
diplomele pe care le obţin aceştia.      
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ABANDONUL SCOLAR 
Cauze si modalitati de prevenire 

 
 

 
Prof. Inv. Pres. NITU OANA LARISA 

 
 
Totri copiii sunt educabili si au dreptul la o forma de educatie pe masura.  
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar.Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm 
sa identificăm şi să studiem câteva cauze: 

- şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

- cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor.-climatul 
familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, 
consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența 
metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, 
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tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 
-factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 

prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

-factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

-anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
-psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
-socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
-psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

  
 

 

1429



ABANDONUL ȘCOLAR                                                                
-cauze și modalități de prevenire- 

 

prof. înv. primar: Oana Oana Rebeca                                                     
Școala Gimnazială nr. 13 Brașov 

 

Zilele trecute un mesaj imprimat pe tricoul unei domnișoare mi-a atras atenția: „Școala îmi 
ruinează viața!”. Inițial am simțit o revoltă interioară și o priveam destul de încruntată. Apoi ajunsă 
acasă mă tot gândeam de ce ai vrea să transmiți asta celor din jurul tău. Clar, mi-au venit în minte 
nenumărate posibile variante. Însă dându-le la o parte pe cele prin care domnișoara respectivă ar fi 
dorit să iasă în evidență sau să fie cool, m-am gândit ce ar fi totuși să-l percep ca un semnal de 
alarmă! 

De ce a ajuns totuși școala să fie percepută așa de unii tineri? Și dacă lucrurile nu se vor 
îmbunătăți, în ce direcție vom merge? 

Sunt dascăl de zece ani și îmi doresc ca prin tot ceea ce fac să fiu un exemplu pentru elevii mei 
și cel mai important lucru, să-i fac să vină cu drag la școală. Discut foarte mult cu ei și îi provoc să 
gândească și să găsească soluții la probleme apărute în viața de zi cu zi.  

De curând am discutat cu ei despre elevi care ajung să abandoneze școala. Și i-am întrebat de ce 
cred ei că se poate ajunge în situația respectivă. Am notat astfel posibilele cauze. Majoritatea 
elevilor au avut ca primă idee: „Sigur cei care au abandonat școala nu au avut un cadru didactic care 
să-și facă cu pasiune treaba” . Însă am continuat discuțiile și am intrat în profunzimea subiectului. 
Am construit studii de caz astfel încât să putem identifica ce anume l-ar determina pe un elev să 
renunțe la școală, pentru ce ar face lucru acesta, unde se va ajunge dacă aceste cazuri vor deveni din 
ce în ce mai multe și ce putem face să putem preveni. 

Am adus în atenția lor exemple concrete și am conturat câteva cauze. Prima cauză descoperită a 
fost situația financiară. Sărăcia limitează posibilitățile părinților de a le oferi copiilor resursele 
necesare educației. Deseori copiii sunt exploatați prin muncă de către proprii părinți. 

Le-am prezentat elevilor ce drum parcurg unii elevi până la școală, cazuri atât din România, cât 
și din străinătate. Au fost uimiți și au înțeles de ce iarna abandonul școlar crește. Le-am arătat poze 
cu școli din mediul rural, din zone defavorizate caracterizate de izolare, sărăcie. Apoi am discutat 
despre soluții. Ce s-ar putea face? Și bineînțeles că s-au gândit în primul rând la amenajarea 
școlilor. Aici am discutat de importanța alocării unor fonduri speciale pentru școlile din asemenea 
zone, facilitarea transportului și asigurarea unei mese calde. Apoi ar urma motivarea elevilor prin 
activități interactive.   

Am mers mai departe cu „trista noastră poveste”. Am scos anumite date și am introdus altele. 
Elevi ai căror părinți au divorțat, avânt parte de un climat conflictual și imoral sau atitudinea foarte 
permisivă a părinților conduc și ele spre abandon școlar. 

Le-am atras din nou atenția cu un filmulet în care un tânăr prezintă experiența lui de viață și 
încearcă să atragă un semnal de alarmă adolescenților ca nu cumva și ei să facă ce a făcut el. Acum, 
deși avea peste 20 de ani, era elev de liceu, deoarece și-a dat seama că abandonarea școlii   i-a creat 
foarte multe probleme. Astfel anturajul poate să fie și el o cauză a abandonului școlar, începând 
bineînțeles cu chiuluri.  

Rolul nostru, al cadrelor didactice, este ca prin exemplul nostru personal și prin tot ceea ce 
facem să-i conștientizăm pe elevi de importanța pe care o deține școala în viața unui individ. Dar nu 
înainte de a fi noi îndrăgostiți de ceea ce facem! Schimbarea începe cu mine! 
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ABANDONUL ŞCOLAR                                                                
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 

Prof. Toader Ionelia                                                                    
G. P. P NR. 8 Buzău 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

 Pentru a putea reduce numarul abandonurilor școlare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’.  

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
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 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preșcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține școala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 

temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. Badea Mariana 
Prof. Olari Elena Doina 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare albastră” Craiova 
 
 

„Nu trebuie să fim singuri, ci trebuie să fim împreună!” 
 
 
Grădiniţa  îi ofera copilului preşcolar un mediu plăcut, săli cu povesti, jocuri, cantece. In 

grădiniţă copiii sunt încurajati să se manifeste liber, se respecta placerea copilului pentru ceea ce 
face. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât 
are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu 
persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite 
eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Educatia este perceputa ca o functie vitala a societatii, iar scoala drept principala institutie prin 
care societatea isi perpetueaza existenta. Astfel, scoala este un "factor cheie "al dezvoltarii. De la 
scoala se asteapta astazi totul: sa ii ajute pe tineri sa cunoasca trecutul si sa inteleaga prezentul, sa ii 
ajute sa constientizeze si sa isi asume responsabilitatea pentru a se implica in orientarea destinului 
colectivitatilor catre un viitor dorit.  

Inceputul anului scolar este precedat, in ultimii ani, de probleme care au devenit atat de 
obisnuite in peisaj, incat doar lipsa lor ar mai mira pe cineva; vorbim desigur, despre numarul mare 
de scoli a caror renovare a incremenit in proiect din lipsa fondurilor, nemultumirile cadrelor 
didactice, dar si statisticile care se intocmesc pe marginea anului scolar precedent, majoritatea cu 
grad ridicat de ingrijorare. Pe aceasta linie se inscriu si problemele de abandon scolar si problemele 
comportamentale.  

Abandonul scolar nu este o problema noua, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 
cercetari pentru identificarea si prevenirea esecului scolar. Odata cu trecerea timpului si aparitia 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ in randul elevilor, schimbarea viziunii 
educativ-informative si formative, egalitatea de sanse privind educatia, suportul psihopedagogic 
oferit in scoli, este necesara o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educatia scolara pentru 
stoparea si eventual eradicarea acestui fenomen. 
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De-a lungul timpului s-a constatat că accesul la educatie al copiilor proveniti din familiile sarace 
este o problema atat de natura educationala, cat si socio-economica, altfel spus cauzele pentru care 
acestor copii le este ingradit accesul la educatie sunt in egala masura legate atat de disfunctiile 
sistemului educational, cat si de problemele de natura socio - economica, cauze care ii conduc 
inevitabil, uneori, spre abandonul scolar. 

Abandonul scolar este un fenomen periculos, deoarece el determina efecte negative atat in plan 
psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului in cauza, care-si va pierde tot 
mai mult increderea in propriile posibilitati si capacitati ajungand sa dezvolte o teama de esec, cat si 
pe plan social, pentru ca esecul scolar permanentizat ,,stigmatizeaza", ,,eticheteaza" si conduce la o 
marginalizare sociala cu un nivel crescut de comportamente deviante si infractionale. 

In general cei care abandoneaza scoala nu mai sunt reprimiti ulterior in aceeasi institutie 
educativa si nu sunt inscrisi intr-un program de scolarizare alternativ. Rata abandonului scolar se 
stabileste ca raport procentual intre numarul elevilor inscrisi si numarul absolventilor.  

Daca pana in anul 1990 in Romania nu s-a vorbit despre abandon scolar sau nescolarizare, 
sistemul neacceptand esecul scolar ca pe o realitate, nu acelasi lucru s-a intamplat dupa caderea 
sistemului comunist. Din pacate aceasta problema nu a constituit o prioritate dupa 1990. Abandonul 
scolar creeaza conditiile esecului integrarii sociale, in sensul ca reduce semnificativ sansele 
autorealizarii in domeniile de activitate legitime. Esecul in a-si realiza o educatie scolara completa 
se asociaza cu perspectivele ocupationale si economice limitate, detasarea de valorile societatii si de 
institutiile ei si cu o scadere a venitului personal de-a lungul intregii vieti. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil.  

 
Aceasta trebuie să identifice: 
o Cum este fiecare 
o Ce ştie fiecare 
o Ce face fiecare 
o Cum cooperează cu ceilalţi 
 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 
Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 

fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului.  

Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 
lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

„Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia „negative”, 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
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educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 
 

Prof. pentru înv. primar OLARIU DACIANA-TEODORA 
Colegiul Național “PREPARANDIA-DIMITRIE ŢICHINDEAL”, Arad 

 
 
Abandonul școlar nu este doar o decizie de moment ci este o decizie ce impactează viitorul 

individului. Copiii care ajung să abandoneze școala ajung să fie excluși din societate și de pe piața 
muncii pentru că nu pot face față cerințelor angajatorilor. Astfel, pe termen mediu și lung, 
abandonul școlar contribuie într-o foarte mare masură la excluziunea socială de-a lungul vieții 
individului. 

În literatura de specialitate fenomenul de abandon şcolar are semnificaţia de renunţare la studiile 
şcolare provocată de cauze diverse, între care cele mai importante sunt cauzele de ordin material. 
Alteori, renunţarea este determinată de faptul că elevul, neputând face faţă sarcinilor programei de 
învăţământ, nu este reorientat spre şcolile adecvate posibilităţilor sale; alteori el suferă influenţe 
negative (prietenii nefaste care-i abat interesul de la şcoală), sau este lipsit de asistenţă educativă. 
Abandonul şcolar se referă la faptul de a ieşi din sistemul educativ, oricare ar fi nivelul la care s-ar 
fi ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete.  

La nivelul copilului și al familiei se găsesc principalii factori ce pot determina / determină un 
copil să nu mai meargă la școală. Acești factori sunt: sărăcia (dificultățile materiale) care limitează 
posibilităţile părinţilor de a le oferi copiilor resursele necesare educaţiei; modelul educațional oferit 
de familie (părinți, frați) care joacă un rol foarte important în felul în care copiii gândesc și iau 
decizii; emigrarea masivă a forței de muncă – adică acele situații în care unul sau ambii părinți aleg 
să plece la muncă într-o altă țară pentru a putea să își întrețină familia și care creează goluri 
emoționale puternice în sufletele copiilor mai ales dacă aceștia se află la o vârstă fragedă; intrarea 
pe piața muncii (exploatarea copiilor prin muncă); lipsa motivației cauzată de izolare și lipsa 
oportunităților –  sunt adulți și copii în România care locuiesc în zone izolate, fără drum de acces, 
extrem de greu accesibile care abandonează școala pentru că nu reușesc să ajungă la ore; etnia – 
sunt cazuri numeroase în care elevi de etnie romă aleg să abandoneze școala tot din motivele 
menționate mai sus. 

La nivelul comunității – la fel ca în cazul familiilor, se creează și se stabilesc norme sociale și 
căi de urmat care devin, în timp, reguli comportamentale urmate de membrii comunității. Mai mult, 
parte dintre ele devin factori de risc care contribuie la abandonul școlar printre care: norma 
mariajului timpuriu – adesea întâlnită în cazul comunităților rurale, căsătoria la vârste mici este un 
alt factor care determină renunțarea la educație; apariția unui copil – fetele ajung sa devină mame la 
vârste foarte fragede și să abandoneze școala pentru a crește copilul nou-născut;  anturajul – de la 
vârste foarte fragede copiii pot cădea, din motive diverse în capcana anturajului și ajung să ia 
decizii în funcție de puterea de influență a anturajului, una dintre acestea fiind chiar renunțarea la 
educație. 

La nivelul școlii există, de asemenea, cauze care contribuie la abandonul școlar, precum:     
atitudinea unor cadrele didactice – neimplicarea cadrelor didactice, într-o manieră proactivă, pentru 
a împiedica acest lucru să se întâmple este o altă posibilă cauză importantă a abandonului școlar. 
Din păcate, foarte mulți profesori ajung să comunice cu părinții sau copiii când situația elevilor este 
deja foarte gravă în loc să comunice periodic cu aceștia pentru a evita ca aceste situații să se 
întâmple. 

Cauzele abandonului sunt multiple și este nevoie și de soluții multiple pentru a putea contribui 
la diminuarea acestuia. Astfel, în acest sens, se recomandă ca soluții: în primă fază, identificarea 
elevilor aflaţi în abandon şcolar şi a cauzei abandonului punctual în funcție de regiunea sau zona 
analizată. Este foarte important să se cunoască care este numărul elevilor care au decis să renunțe la 
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studii precum și care sunt motivele care i-au determinat pe aceștia să ia această decizie pentru a știi 
ce acțiuni se recomandă a fi întreprinse; conștientizarea familiei în importanţa actului educaţional şi 
implicarea ei în reabilitarea şcolară şi socială a elevului – pentru că principalii factori ce pot 
determina să abandoneze școala se găsesc la nivel familiei.  

Implicarea familiei în reducerea abandonului școlar este esențială și primordială. Foarte 
importantă este și  implicarea mai mare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon 
școlar – pentru că o serie de reguli comportamentale se stabilesc la nivelul comunității; combaterea 
sărăciei prin asigurarea hranei, a rechizitelor şi a îmbrăcăminţii necesare pe timp de iarnă pentru 
copiii care provin din familii sărace – pentru a putea continua să meargă la școală; asigurarea 
transportului elevilor – în zonele care dispun de infrastructură rutieră; asigurarea cazării – în 
internate sau decontarea chiriei lunare în situaţia în care şcoala nu dispune de internat sau în 
situaţiile în care transportul zilnic al elevilor nu este posibil; integrarea în învățământul profesional 
– se urmărește ca elevii aflați în afara sistemului educațional să fie integrați în cadrul 
învățământului profesional pentru a-și putea continua studiile; modificarea legii privind încurajarea 
agenților economici de a susține continuarea studiilor pentru copiii absolvenți ai ciclului gimnazial 
și secundar – beneficiile fiscale sunt înregistrate contabil însă beneficiarii nu au parte mereu de 
practică sau chiar de angajare.  

De asemenea, reducerea abandonului prin încurajarea elevilor de a urma o școală profesională 
să se realizeze prin creșterea bursei de stat acordată acestora precum și prin garantarea angajării 
acestora la sfârșitul pregătirii în funcție de rezultatele beneficiarilor unui astfel de program. 

Un copil fără acces la educație are toate premisele să devină, în cele din urmă, un adult expus 
riscului eșecului. Educația acestui secol ar trebui să aibă drept scop acela „de a ajuta tinerii să 
înțeleagă lumea din jurul lor și să își descopere talentele și abilitățile, în așa fel încât să devină 
indivizi împliniți și cetățeni activi și empatici” (Ken Robinson). 
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Abandonul  școlar – o problemă permanentă 

 

Prof. Mihaela Olariu                                                                    
Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț 

 

Ne confruntăm tot mai des la nivel de instituție cu problema absențelor, cu problema ,,chiulului” 
de la ore, mai ales la clasele mai mari. S-ar putea spune că numărul absențelor crește odată cu 
creșterea nivelului de studii, cel puțin la clasele liceale. Este o situație care se constată în consiliile 
profesorale, când se face analiza situației la învățătură și la absențe. Tendințele de a lipsi nemotivat, 
de la ore, este mai scăzută la clasele primare și la gimnaziu. În schimb, la elevii de clasa a XII-a 
intervin mai multe ,,motive” precum: gândul și preocupările pentru admitere, orele de curs la Școala 
de șoferi amatori, plictiseala sau prezentarea la simulările examenului de admitere organizate de 
mai multe universități din țară.  

Dacă la clasa a XII-a apar asemenea motivații ce pot fi înțelese, cum rămâne cu absențele până 
la acest nivel? De ce tind unii (sau mai mulți) adolescenți să  lipsească ajungând, în anumite cazuri 
grave, să abandoneze școala?  Pot fi ipotizate mai multe răspunsuri: pentru că familia acestora este 
săracă neavând posibilități financiare, pentru că familia nu este prea interesată ca fiul/fiica să 
meargă la școală mai departe (în cazul în care acesta/aceasta a terminat cursurile obligatorii), pentru 
că în familie lipsește minima educație (în special în grupurile defavorizate) sau familia este 
destrămată etc. Am insistat asupra cuvântului familie, ținând cont de faptul că se vorbește tot mai 
mult de parteneriat educațional între școală și familie. Acolo se pun bazele educației, acolo se învață 
de fapt un  alt tip de alfabet, înainte de-a fi învățat cel prorpiu-zis, în clasele primare.  Este o mare 
șansă, totuși, să te naști într-o familie cu respect pentru școală și pentru educație. Din păcate, nu toți 
copiii au această șansă, căci unii dintre ei sunt puși la muncile câmpului (aspect care nu este 
negativ) și nu mai sunt trimiși la școală. Se poate educa un copil punându-l să efectueze treburi în 
gospodărie adecvate vârstei, dar fără a-i răpi timpul pentru școală, căci i se răpește viitorul, șansa lui 
la o viață mai bună decât a părinților.  

În școala la care predau nu se înregistrează cazuri de abandon, decât foarte rar, mai mult din 
motive medicale, dar studiind statisticile  realizate la nivel național lucrurile nu stau faoarte bine. 
Potrivit datelor recente prezentate de Eurostat, România ar fi pe locul al treilea la părăsirea timpurie 
a școlii, raportat la celelalte țări din spațiul UE. Se pare că 18, 9 % dintre tinerii români cu vârste  
între 18-24 de ani  renunță la studii.  Suntem depășiți de Spania și de Malta, în ce privește 
abandonul școlar. De asemenea, este trist faptul că 18, 3 % dintre fetele românce  abndonează 
școala, un procent mai mare decât în Spania și în Bulgaria. Îngrijorător este că  aproximativ o 
cincime dintre elevii români rămân doar cu opt clase, iar 75% dintre copiii de etnie romă nu termină 
nici măcar învățământul obligatoriu.  Aceste tendințe se observă mai ales în mediul rural de la noi, 
în anumite zone mai sărace. S-au alocat fonduri, s-au pus în aplicare proiecte europene, dar nu e 
suficient. Credem că nu este deloc ușor să te confrunți cu asemenea probleme, mai acute în anumite 
zone și în anumite școli unde sunt mulți copii din medii defavorizate. Există familii de etnie romă 
care nu sunt interesate să-și dea copiii la școală, există un obicei nefericit vizavi de fete, mai ales. 
Ca  profesor diriginte la gimnaziu, am avut ocazia să stau de vorbă cu mama unei eleve care se 
plângea de faptul că în cadrul etniei lor, fetele ,,nu prea sunt lăsate la școală”; este o realizare dacă o 
fată termină liceul. I-am spus că fata dânsei merită o șansă la studiile liceale și la cele superioare, 
pentru că astfel are șanse să-și găsească un loc de muncă, să aibă o independență financiară, să aibă 
parte de educație și de cultură. Din fericire, fata este acum elevă la liceul unde predau într-o clasă cu 
copii studioși și serioși. Să sperăm că va continua studiile universitare, să sperăm că va avea mai 
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multe șanse la un trai mai bun decât părinții ei. 

Probabil și sprijinul  pentru profesorii care lucrează cu acești copii aflați în situații de risc este 
insuficient. Îmi spunea odată o fostă colegă din zona Brașovului că  lucrează într-un proiect finanțat 
de UE care să prevină abandonul școlar. Se fac ore suplimentare, profesorii sunt remunerați pentru 
aceste ore, toată comunitatea are de câștigat, deaorece copiii care reușesc să termine opt clase apoi 
să meargă la o școală profesională au șanse să evite șomajul, sărăcia și marginalizarea socială. 
Credem că nu este suficient doar programul ,,Laptele, cornul și microbuzul” pentru a rezolva 
problema abandonului școlar.  Nu este suficient de convingător, din păcate, dat fiind faptul că unii 
copii nici nu se ating de acestea.  

Ce măsuri, ce strategii trebuie să fie puse în aplicare? Poate este necesară o mai eficientă 
comunicare cu familia, deși uneori, este foarte dificil de pus în practică. Intențiile pozitive există, 
dar trebuie să fie elaborate niște politici educaționale, este nevoie de o educație a adulților, a 
părinților în cauză, e nevoie de o educație în spiritul muncii, și nu  doar al primirii alocației sau al 
ajutorului social – situație cunoscută în multe familii sărace, aflate în mizerie materială și morală.  
Este nevoie de burse pentru copiii săraci, dar cu rezultate bune la școală, așa cum mai există totuși; 
este nevoie de susținere a copiilor săraci cu rechizite ca ei să fie atrași; dincolo de bani, este 
necesară conștientizarea părinților că un copil analfabet, care nu-și finalizează cel puțin opt clase, 
este un copil ,,pierdut” din punct de vedere social, un viitor adult cu foarte puține șanse.  Poate ar 
trebui mai mulți consilieri școlari/psihologi care să discute cu acești părinți și copii, să-i asculte, să-i 
orienteze, să-i consilieze etc. Poate nu este suficient doar discursul profesorului diriginte. 
Deocamdată, acestea sunt doa constatări  și sugestii, în așteptarea unor politici educaționale  
coerente și eficiente. 
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Profesorul reflexiv – premisă obligatorie pentru reducerea abandonului școlar 

 
 

profesor OLARIU OANA 
Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan’’- Arad 

 
 

,,Două calități pe lume nu pot fi simulate și nici înlocuite: inteligența și bunătatea!’’ 
(Ileana Vulpescu) 

 
 
Profunda schimbare a scoietății contemporane se reflectă concret în educația școlară aflată sub 

urgența schimbării și adaptării la piața muncii. Magister dixit ex cathedra se cere actualizat, 
conținuturile fiind instrumente pentru formarea competențelor, a valorilor și a atitudinilor. A aduce 
informația în lumea elevilor necesită creativitate, flexibilitate și disponibilitate a profesorului de a 
veni în întâmpinare cu mijloace actuale.  

Aceasta nu înseamnă diluare a mesajului, ci stabilirea unui alt raport  elev- competențe - 
profesor. Din acest unghi, se conturează a trei ipostaze ale profesorului, coprezente în demersurile 
didactice: dasacălul, cerecetătorul, omul. Astfel, se pot circumscrie următoarele abilități, 
competențe și calități ale unui profesor cu vocație, dăruit în egală măsură elevilor dornici de 
cunoaștere, dar mai ales situațiilor delicate, în care există un risc de abandon școlar. 

Abilități – Dimensiune psihopedagogică 
 talent/ tact pedagogic, 
 comunicare eficientă, talent oratoric, 
 adaptare, 
 intuiție 
 creativitate, 
 oglindire, 
 organizatorice, 
 sociale. 

 
Competențe - Dimensiune științifică 

 metodologice, 
 de comunicare și de relaționare, 
 de evaluare,  
 tehnice și tehnologice, 
 psihosociale. 

 
Calități – Dimensiune umană 

 motivează, 
 inspiră, 
 încurajează, 
 oferă sprijin, 
 înțelege/ empatizează. 
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TRĂSĂTURILE FORMATORULUI  IDEAL 

 atent                                        * tolerant 
 comunicativ                            * coerent 
 conciliant                                *competent 
 conștiincios                             *comprehensiv 
 disponibil                                *creativ 
 ferm                                         *întreprinzător 
 just                                           *informat 
 motivat                                     *deschis 
 responsabil                               *riguros 

Decalogul profesorului  (după Jean Marie de Ketelet) 

1. Caută în mod constant să comunici clar. 

2. Înceracă să- ți asculți cu adevărat elevii. 

3. Respectă spiritul obiectivelor urmărite prin disciplina predată. 

4. Pentru a- ți atinge scopul, alege metodele cele mai adecvate. 

5. Actualizează- ți permanent cunoștințele. 

6. Caută să selectezi esențialul dintr- un noian de informații. 

7. Utilizează motivația ca pârghie a formării elevilor. 

8. Gestionează eficient rezultatele. 

9. În cursul și la sfârșitul formării evaluează- ți acțiunea. 

10. Respectă regulile deontologice ale profesiunii de dascăl. 
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PLAN DE INTERVENȚIE PSIHOTERAPEUTICĂ PENTRU DIMINUAREA 

COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA PREȘCOLARI 
 
 

LĂCRĂMIOARA-ELENA OLARU (TUDOR),  
doctorandă (România) 

 
 
Abstract 
Agresivitatea pare să fie un fenomen care se propagă astăzi rapid în mediul social în general și, 

în cazul de față, în mediul educațional, în pofida eforturilor pe care autoritățile și educatorii le fac. 
Necesitatea identificării unor instrumente de intervenție care să conducă la diminuarea acestor 
comportamente și care să asigure dezvoltarea normală a copilului, în vederea dobândirii unor 
conduite sociale adecvate, este acum mai stringentă ca niciodată. 

Preșcolarul este la o vârstă la care este extrem de vulnerabil și expus la deprinderea unor 
comportamente nedorite, iar familia este pusă de multe ori în imposibilitatea de a putea reacționa la 
timp și eficient. Rolul care îi revine astfel terapeutului este unul pe cât de dificil, pe atât de 
important, în vederea asigurării sănătății societății de mâine. 

Aggressiveness seems to be a phenomenon that spreads rapidly today in the social environment 
in general and, in the present case, in the educational field, despite the efforts that authorities and 
educators are making. The need to identify intervention tools to diminish these behaviors and to 
ensure the normal development of the child in order to acquire appropriate social conduct is now 
more stringent than ever.  

The preschool is at an age at which is extremely vulnerable and exposed to unwanted behaviors 
and the family is often unable to react in a timely and effective manner. The role of the therapist is 
therefore as difficult and important one, as it is to ensure the health of tomorrow's society. 

Concepte-cheie: educație, agresivitate, comportament agresiv, preșcolar, intervenție, terapeut, 
familie, emoție 

Keywords: education, aggressiveness, aggressive behavior, preschool, intervention, therapist, 
family, emotion 

Psihoterapia preșcolarului agresiv este un proces complex, care include ședințe de lucru 
individuale și de grup, implicând copilul, familia și cadrele didactice. Colaborarea și efortul comun 
al părților implicate în proces sunt foarte importante pentru atingerea scopului principal al 
intervenției psihoterapeutice, anume înțelegerea corectă și profundă a fenomenului, în familie și în 
grupul de la grădiniță, precum și diminuarea acestor comportamente ce au efecte negative nu numai 
termen scurt, cât și pe termen mediu și lung. 

Planul de intervenție pe care îl propunem poate deveni un instrument de lucru potrivit pentru a 
veni în sprijinul consilierilor școlari, a părinților, dar și a cadrelor didactice, într-o realitate dată și la 
momentul oportun.  

La baza conceperii acestui plan stau următoarele obiective: 
 Dezvoltarea în rândul preșcolarilor a unei conduite de ajutorare, ca alternativă 

comportamentală, prin inhibarea agresivității; 
 Dezvoltarea autocontrolului și a empatiei la preșcolari, în sensul conștientizării și evaluării 

consecințelor propriului comportament; 
 Formarea și dezvoltarea unor competențe sociale la preșcolari: nevoia de relaționare, de 

apropiere, de recunoaștere și de autoconfirmare. 
Principiile urmate în dezvoltarea programului propus sunt : 
 Asigurarea securității și stabilității emoționale a copilului și a familiei sale; 
 Stabilirea unei relații bazate pe triada terapeut, copil și părinte; 
 Toate etapele intervenției au avut drept scop dezvoltarea competențelor de autoreglare 
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emoțională, cognitivă și a motivației; 
Terapeutul trebuie să găsească o cale de echilibru între grijă și obiectivitate, oferirea de suport și 

modelarea empatiei. 
 
Programul are în vedere trei axe de intervenție: 
1. Psihoterapia individuală; 
2. Psihoterapia de grup; 
3. Terapia de familie. 
 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 
 Holdevici, I., Psihoterapie cognitiv-comportamentală. București: Ed. TREI, 2011; 
 Mitrofan, I., Psihoterapie experiențială. București: Ed. Infomedica, 1999; 
 Peterman, F.&Peterman, U., Training mit aggressiven Kindern, Beltz Verlag, Weinheim 

Basel, 2012 ; 
 Yalom, I. D., Tratat de psihoterapie de grup. București: Ed. TREI, 2013; 
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METODE EFICIENTE DE PREDARE A LIMBII FRANCEZE  
ÎN VEDEREA MOTIVĂRII ELEVILOR  

ȘI ÎNLĂTURĂRII CAUZELOR ȘI EFECTELOR ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Prof. Olaru Anișoara,  
Școala Gimnazială Nr. 1 Răchiți, jud. Botoșani 

 
 
Învățământul românesc al ultimilor ani se confruntă cu una dintre cele mai mari probleme cu 

care s-a confruntat sistemul de educație de până acum, este vorba de rata foarte mare a 
analfabetismului și abandonului școlar. Conform unui raport realizat de Monitorul educaţiei şi 
formării al Comisiei Europene, în România se înregistrează a treia cea mai mare rată a abandonului 
şcolar timpuriu din UE. Potrivit Unicef ,,Conform statisticilor oficiale (INS 2011), 1,4% dintre 
elevii din învăţământul primar şi 1,7% dintre elevii din învăţământul gimnazial au abandonat 
şcoala. Adăugând la aceasta procentul copiilor care nu au frecventat niciodată şcoala (3,68% în 
învăţământul primar şi 3,75% în învăţământul gimnazial) avem un număr total de peste 44 mii de 
copii de vârsta învăţământului primar şi peste 48 mii de copii de vârsta învăţământului gimnazial 
care sunt în afara sistemului de educaţie.”  

 De aceea, trebuie identificate cauzele, pentru ca apoi să găsim metodele cele mai eficiente 
pentru a combate efectele. Factorii de risc ce conduc la creșterea ratei abandonului școlar sunt: 
 factori individuali care fac referire la situaţia fiecărui elev în parte; 

 factori familiali care țin de mediul socio-economic în care elevul îşi petrece timpul atunci 
când nu este la şcoală: venituri ale familiei la limita subzistenţei; nivelul redus de educaţie al 
părinţilor; lipsa condiţiilor minimale de studiu acasă, situaţia de şomaj a unuia sau a ambilor părinţi. 

 factori şcolari care pot fi asociaţi cu mediul de învăţare şcolar. 

Elevul care lipsește de la școală, din unul din motivele mai sus amintite, este în risc de abandon 
și eșec școlar. De aceea, se impun măsuri imediate ce pot fi luate de autoritățile locale precum și de 
cadrele didactice, fiind știut faptul că notele mici descurajează participarea la orele de curs. În acest 
sens, autoritățile locale pot: 
 să asigure colaborarea cu familia elevului aflat în risc de abandon școlar, cu asistența 

socială, cu mediul de afaceri și ONG-urile în vederea derulării programelor de prevenire a 
abandonului şcolar, susținerea elevilor din familii defavorizate prin parteneriatul cu actorii din 
comunitate; 

 Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber şi/ sau after-
school; 

 Formarea continuă a personalului didactic pentru promovarea practicilor educaționale 
specifice prevenirii abandonului școlar; 

 Extinderea în mediul rural a proiectelor educaționale de tip Școala părinților; 

 Programe de sprijin financiar prin burse oferite de persoane fizice sau juridice; 

 Decontarea navetei; 

 Promovarea reuşitelor şcolare şi extraşcolare ale tuturor elevilor, prin organizarea unor 
evenimente publice. 
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La rândul lor, cadrele didactice pot: 
 aplica metode activ-participative menite să atragă și să motiveze elevul aflat în risc de 

abandon școlar; 

 să folosească metode colaborative care să încurajeze exprimarea opiniei personale, să 
conducă la creșterea stimei pozitive de sine și să omogenizeze grupul școlar; 

 crearea unui mediu de lucru tolerant; 

 să asigure implicarea elevilor aflați în risc de abandon în desfășurarea activităților 
extrașcolare; 

 să propună cursuri de studiu opționale în concordanță cu cerințele pieței economice; 

 să explice și să convingă elevii că școala este singura șansă  ce asigură reușita în viață și 
inserția în mediu social. 

Una dintre cele mai eficiente metode ce asigură frecvența la ora de limba franceza este utilizarea 
Internetului. Și aceasta, din două mari motive: Internetul este o resursă educațională ce motivează 
elevul să vină la școală, dat fiind faptul că majoritatea tinerilor stau foarte mult în fața 
calculatorului; formarea competențelor digitale și de comunicare în limba franceză prin participarea 
la proiecte educative ce se desfășoară în mediul virtual (platforme educative de tip e Twinning, 
forum-uri de discuții, întâlniri în mediu virtual), formarea de abilități de lucru prin rezolvarea 
diverselor sarcini de lucru (rezolvare de exerciții, vizionarea de documente audio-video autentice, 
realizarea de proiecte de documentare și prezentare prin diverse programe și aplicații). 

Resursele digitale sunt un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un 
învățământ de calitate, ce corespunde noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor, indiferent 
din ce mediu social provin. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor predate cu ajutorul 
Internetului, această resursă educațională  îi motivează și îi atrage la școală. Ori, frecvența școlară 
este una din condițiile de reușită și asigurare a succesului în viață. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România, 2015-2020 

2. http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/copiii-care-nu-merg-la-scoala-pt-web.pdf.pdf 
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ABANDONUL ȘCOLAR - O REALITATE CRUNTĂ 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR OLINIUC MIHAELA CLAUDIA                                 
ȘCOALA GIMN. ”SABIN MANUILĂ” SÂMBĂTENI 

 

Familia are rolul cel mai important în educatrea copilului. Ea are rolul de a îndruma copilul și a 
încuraja să urmeze scoala. Există și cazuri în care unii părinți încurajează copii să încalce normele 
valorilor școlare prin atitudinea lor față de școală. Ei se pot manifesta prin fuga de la școală, 
abandonul școlar, vandalism, limbaj vulgar, conduite violente, etc. Una dintre cele mai grave 
probleme cu care se confruntă învățământul este abandonul școlar.  

Imediat după anul 1989 odată cu trecere la democrație s-a constatat că elevii tind cel mai mult 
să părăsească instituțiile de învățământ. Unii elevi sunt încurajați de părinți prin atitudinea lor față 
de școală, unii afirmând că, cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanția unui loc de muncă.  

Una dintre cauze mai este și sărăcia care se reflect la toate nivelurile de vârste și învățare. În 
mediul rural abandonul școlar crește mai ales iarna din cauza lipsei îmbrăcămintei sau a mijlocului 
de transport până la școală. Plecarea părintelui-părinților la muncă în străinătate este un factor 
important ce poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l 
în mod indirect să abandoneze școala. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia este sunt primii ,,educatori”. Ei 
trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun bazele de care acesta are 
nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi viitorul. 

Familia poate contribui la reducerea ratei de abandoun școlar prin: 

 asigurarea unor condiții socio-economice cât mai bune(asigurarea hranei, a îmbrăcămintei, 
încălțămintei, condiții locative necesare învățării, etc.); 

 asigurarea unui echilibru emoțional; 

 încurajarea și sprijinul necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat; 

 atitudinea pozitivă a adulților față de educația acestuia; 

 acordarea ajutorului la învățătură; 

 prezența activă a părinților în viața copilului; 

 controlul activității copiilor în timpul liber. 

Școala nu poate infuența factorii de natură individuală sau familiă, dar poate găsii soluții prin 
care să ofere șanse egale tuturor copiilor. Printre factorii principali care ar putea duce la reducerea 
abandonului școlar amintim: 

 exigențele școlare să fie rezonabile; 

 să evite supraîncărcarea școlară; 
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 să facă cât mai atractive activitațiile școlare; 

 să organizeze activități extrașcolare care să atragă elevii; 

 să existe comunicare eficientă între cadru didactic-elev, cadru didactic-familie; 

 oferta școlară să fie în interesul și aspirațiile elevului; 

 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 
copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 

 să existe o dotare material adecvată în școală; 

 să existe programe de consiliere pentru elevi și părinți; 

 colaborare bună cu toate autoritățiile locale. 

Abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din motive 
diferite, abandonează școala. Elevii trebuiesc monitorizați încă de la începutul înscrierii în școală 
astfel încât să se poată prevedea și preveni abandonul școlar. Pentru a preveni abandonul școlar 
trebuie să existe o strânsă colaborare între elev, cadru didactic și familie. 

 

Bibliografie: 

 ,,Revista învățământului preșcolar” Ministerul Educației și Cercetării-Institutul de Științe ale 
Educației București 2006. 
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Abandonul scolar. Cauze si modalitati de prevenire 
 

Prof. Oltean Finica                                                                    
Colegiul Tehnic “Victor Ungureanu” Campia Turzii 

 

Abandonul scolar reprezinta o problema majora cu care societatea romaneasca a secolului XXI 
se confrunta in ultimii ani. Din nefericire, acest fenomen se perpetueaza de la o zi la alta, de la un 
an scolar la altul si nu poate fi stopat cu usurinta. Astazi, tot mai multi tineri abandoneaza scoala, iar 
statisticile recente prezentate de Eurostat confirma ca tara noastra se afla pe locul 3 in Uniunea 
Europeana la acest capitol.  

Interesul scazut al tinerilor pentu scoala are cauze multiple, de aceea ,statul roman, prin 
institutiile sale ar trebui sa foloseasca diverse modalitati pentru a-i atrage inspre mediul educational 
si sa-i constientizeze totodata, ca fara scoala, ei o sa fie mai saraci nu doar moral, ci si sufleteste.  

Consider ca ar fi necesara derularea unui plan timpuriu de combatere a abandonului-scolar prin 
furnizarea unor proiecte educationale care sa conduca la consilierea elevilor expusi riscului de 
abandon scolar.  

S-a dovedit deseori ca, acest fenomen este totodata o problema scolara care ar trebui sa vizeze 
intreaga societate si ca, aceasta trebuie sa implice factorii de natura individuala, familiala, sociala, 
scolara. In acest sens, ar trebui organizata o campanie de informare si responsabilizare a parintilor, a 
factorilor sociali si, nu in ultimul rand a consiliului educational, a profesorilor, a tuturor celor care 
fac parte din sistemul educativ.  

Abandonul scolar este o forma de manifestare a deviatiei scolare, un fenomen grav din punct de 
vedere social si comportamental. Cei care au abandonat scoala au, de cele mai multe ori si o 
conduita sociala indezirabila si pot deveni potentiali infractori, pot ingrosa numarul tinerilor, vor 
esua pe toate planurile vietii sociale, profesionale si familiare.  

Astfel, este de dorit ca parintii sa fie integrati, fixati intr-un program de consiliere de tip “scoala 
parintilor” si, de asemenea, ar fi de dorit ca acestia sa colaboreze cu autoritatile locale precum 
ONG-uri, Politia de Proximitate, consilieri educativi, sociologi, psihologi etc.   

In ceea ce priveste responsabilizarea profesorilor, a educatorilor, in scopul in care se profileaza 
riscul de abandon scolar, sa se ia masuri in scopul stoptarii acestuia. In cadrul scolilor si a acestei 
forme de invatamant unde studiaza astfel de elevi cu riscul de abandon scolar, cresterea 
responsabilitatii cadrelor didactice se face prin: 

 pastrarea legaturii permanente cu familiile acestor elevi;  

 semnalarea si monitorizarea acestor copii prin continuarea colaborarii cu directorul scolii si 
consilierul profesoral; 

 Intocmirea unor fise de identificare a elevilor cu risc moderat de abandon, precum si profilul 
acestora; 

 Implicarea acestor elevi in actiuni comunitare; 

 Consilierea si monitorizarea permanenta a elevilor aflati in aceasta situatie; 
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 Participarea cadrelor didactice la activitati de formare continua pe tema abandonului scolar; 

In alta ordine de idei, riscul de abandon scolar poate fi evitat si prin aplicarea unor modalitati de 
profilaxie, precum promovarea cooperarii in clasa, astfel incat si elevii cu rezultate scolare modeste 
sa experimenteze succesul; evitarea constituirii unor elite, concomitent  cu etichetarea, 
marginalizarea celor care nu apartin elitei; sistem echitabil de recompense-sanctiuni care sa mentina 
motivatia scolara a elevilor; nota sa fie doar o masura obiectiva a performantei, si nu o modalitate 
de sanctionare a elevului; profesorii sa comunice eficent, sa evite etichetarea elevilor, sa critice 
constructiv, sa se focalizeze pe recompensa elevilor si nu pe sanctionarea lor si, nu in ultimul rand, 
prin diversificarea si atractivitatea activitatilor extracurriculare. 

Din nefericire, in Romania, abandonul scolar reprezinta un motiv de ingrijorare si pentru acesta, 
scoala trebuie sa aiba o relatie foarte stransa pe membrii familiei; acest fenomen de neoprit ar putea 
fi eradicat atunci cand fiecaruia din noi ii pasa de cel de langa el, il sprijina neconditionat si il ajuta 
sa se integreze in viata socio-profesionala, pregatindu-l astfel pentru “confruntarea” cu viata. 
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MODALITĂȚI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

prof. înv. preșcolar, Olteanu Elena Mădălina - 
Şcoala Gimnazială Andrei Nicolescu Păcureţi, Prahova 

 
 
 
Astăzi, un obiectiv principal al şcolii constă în a-l ajuta să înveţe să ţină pasul cu piaţa 

concurenţială într-o societate în mişcare rapidă, pentru ca acesta să devină la rândul lui actor al 
schimbărilor sociale. 

Mulţi copii nutresc o puternică teamă de şcoală. Ei acceptă şcoala răspunzând unui imperativ 
exterior. Părinţii le-au indus doar idea că ,,a sosit momentul” să meargă la şcoală, fără a le fi 
stimulat interesul, curiozitatea de a afla câte lucruri minunate vor cunoaşte, ce bucurii deosebite vor 
trăi alături de alţi copii şi de o educatoare / învăţător, la fel de blânzi şi buni ca părinţii înşişi.  

Cele mai mari dificultăţi de adaptare / integrare se constată la acei copii, care n-au cunoscut alte 
persoane decât membrii familiei. Aceştia trăiesc o intensă stare de teamă, un puternic sentiment al 
insecurităţii. Ei resimt separarea de părinţi ca şi cum ar fi fost alungaţi din sânul familiei. Stress-ul 
separării de părinţi este puternic la acei copii care trăiesc pentru prima oară situaţia absenţei 
părinţilor din viaţa lor. 

Randamentul şcolar se stabileste prin actul didactic al evaluării activităţii şcolare şi al 
personalităţii elevilor în interacţiune. El este evidenţiat, în primul rând, de evaluarea pregătirii 
teoretice şi practice a tinerilor, ca urmare a aprecierii raportului dintre conţinutul curriculumului 
oglindit în documentele şcolare oficiale: planuri de învăţământ, programe analitice şi manuale – şi 
cunostinţele, capacităţile teoretice şi practice dobândite de elevi. 

Elevii care prezintă dificultăţi de adaptare la exigenţele, la programele şcolare – dificultăţi 
semnalate de performanţe slabe sau nesatisfăcătoare – necesită o atenţie mărită din partea şcolii, 
concretizată în elaborarea cerinţelor psihopedagogice speciale şi individualizate, care vizează 
restabilirea echilibrului între elev şi şcoală.  

Diferenţele individuale sunt definitorii pentru gradul de ,,educabilitate” a elevilor. Se caută, 
astfel, o concordanţă între caracteristicile psiho-fiziologice ale subiectului şi exigenţele sarcinilor 
şcolare.  

Criteriul acestei concordanţe este succesul la învăţătură exprimat în notă, ca modalitate de 
evaluare a randamentului şcolar. Încercările docimologilor de a răspunde la întrebările: Ce 
apreciază profesorul examinator, care este obiectul notării? Ce valoare diagnostică şi prognostică 
are nota? ne arată că nota şcolară este un indice discutabil al valorii şi al pregătirii elevului. Ea 
depinde nu numai de elev, ci, în mare măsură, şi de profesor.  

Îi putem ajuta pe elevii slabi la învaţătură doar cu condiţia cunoaşterii formei concrete de 
manifestare  a nereuşitei lor şcolare. Starea de insucces nu poate fi tratată la modul general şi 
absolut, deoarece depinde de conţinutul, condiţiile, modul de prezentare a activitaţii şcolare.  

După felul de manifestare a eşecului, care poate fi generalizat sau specific, se pot formula 
ipoteze cu privire la cauzele lui. Astfel, în primul rând se cere descifrarea, pentru fiecare elev în 
parte, a cauzelor şi a condiţiilor dificultăţii de adaptare.  

Se cercetează configuraţii de factori : fizici, intelectuali, afectivi, caracteriali, etc., pe de o parte, 
şi familiali, sociali şi pedagogici, pe de altă parte, considerându-se că eşecul în învăţare provine din 
dizarmonia dintre factori sau din absenţa, deficienţa unora dintre ei. Factorii etiologici se caută atât 
în mediul şcolar, în special în calitatea activităţii instructive, cât şi în condiţiile familiale, precum şi 
în particularităţile individuale ale elevului;  neadaptarea este întotdeauna multicauzală.  

Elevul este ca un burete, care absoarbe tot ce este bun, atunci când i se explică totul, dându-i 
puncte de legătură. Zestrea nativă este educată, dar impulsul vine de la profesor şi părinţi. 
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Elevii vor fi priviţi ca individualităţi, ca persoane având nevoi şi interese specifice, iar 
profesorul va utiliza metode de instruire diferite, personalizate, în funcţie de interesele elevului, iar 
în ceea ce priveşte proiectul educaţional, acesta trebuie să graviteze în jurul intereselor şi intenţiilor 
elevilor, să le stârnească motivaţia prin maniera de concepere a lecţiei care ţine de arsenalul artei 
(măiestriei) de profesor, de vocaţie. 
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Principalele cauze ale abandonului școlar 

 
 

Onica Elena Mihaela 
 
 
 
Abandonul şcolar se caracterizează prin părăsirea prematură a şcolii înaintea obţinerii unei 

calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. De 
multe ori abandonul se asociază cu delincvenţa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viaţa de 
familie dezorganizată.  

Fenomenul se înregistrează în special la sate şi în comunităţile de rromi,unde copiii sunt folosiţi 
ca sursă de venit sau văzuți ca indivizi cu responsabilităţi în gospodărie. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor școlare ar fi bine să identificam și să studiem 
câteva cauze: 

a) Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie și lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să ajute la treburile din gospodării sau, 
muncind ca zilieri. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori, exploatarea copiilor prin 
munca de către părinți. Tendința de a considera că familiile din zonele defavorizate nu valorizează 
pozitiv importanța educației este superficială. Lipsa interesului pentru școală se explică prin 
presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților și prin lipsa de cultură a 
comuniății care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre scoli din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legaturi cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor dar, și asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de școală. 

b) Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reușita sau eșecul școlar și profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu școala. Cunoașterea acestora atitudini și identificarea surselor de posibile tensiuni sau 
blocaje manifestate în raport cu carierea școlară a tinerilor constituie un factor important în 
prevenirea abandonului.  

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

 Una dintre marile probleme cu care se confruntă mediile politice şi socio-economice din 
România o reprezintă educaţia copiilor rromi. Din păcate, cei care nu frecventează sau abandonează 
şcoala sunt deseori discriminaţi – învaţă în clase sau şcoli separate, puşi în ultimele bănci ale clasei, 
trataţi cu indiferenţă, agresaţi verbal de către copii sau profesori, traiesc în orfelinate, în instituţii 
pentru copii cu handicap sau, pur şi simplu, pe străzi şi în canale. Estimativ, jumătate din romii care 
trăiesc în România sunt analfabeţi. Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie are ca scop 
prevenirea şi combaterea marginalizării şi excluderii sociale prin îmbunătăţirea ratei de participare 
la educaţie. 

În condiţiile prezentate mai sus, se impun câteva reguli ce vor duce la soluţionarea problemelor 
existente: 

 elevii rromi să frecventeze anterior grădiniţa; 
 copii rromi vorbitori doar ai limbii materne să fie ajutaţi de educatoare să acceadă la lexicul 

minimal românesc; 
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 dacă în şcoală există mai multe clase I, să se distribuie echilibrat copiii rromi care nu au 
frecventat grădiniţa; 

 în cazul în care şcolarii cunosc doar limba maternă, posibilităţile de integrare se bazează pe 
următoarele: solicitare sprijinului mamelor pentru “traducere”, a profesorilor rromi, a voluntarilor 
traducători, procurarea de “dicţionare”-“Vocabularul trilingv ilustrat”, completarea cunoştinţelor 
despre rromi. 

c) Climatul familial – are un rol hotărâtor în cauzele de abandon scolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual și imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative și lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau 
dimpotrivă, tiranică a acestora, sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul scolar. 

d) Factor de natură socială și economică – cum ar fi: crize politice, economice, sociale și 
morale, prăbușirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori 
reprezintă alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional și 
în final – abandon școlar. 

e) Factorii de natură educațională – insubordonare față de normele și regulile școlare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații și interese slabe în raport cu școala, greșelile dascălilor (de 
atitudine și relaționare, competența profesională, autoritate morală) – au și ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon școlar. 

f) Anturajul – de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilarie – dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorina de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate – iata alte cauze pentru care elevul abandonează școala. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. înv. primar Onu Ana Dorina 
Liceul Tehnologic Telciu 

 
 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel 
de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
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comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
·        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  
Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 

dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la 
competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu.  

 
 
Bibliografie: 
 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
 

1455



Categorii expuse abandonului școlar 

 

Prof. Oprea Dumitru Horia                                                              
Școala Gimnazială Nr. 6 Rm. Sărat 

 

 
Abandonul şcolar este în creştere în ultimi ani în România şi afectează în special patru categorii 

de copii: cei de etnie romă, cei care au crescut în familii sărace, cei din mediul rural şi cei cu 
dizabilităţi. 

Copiii romi sunt printre categoriile cele mai expuse şi cu un risc crescut de abandon şcolar. În 
ciuda preocupărilor din ultimele decade la nivelul politicilor publice de a îmbunătăţi situaţia socială 
a acestui grup vulnerabil, rezultate consistente par a întârzia să apară. Acest fapt se datorează nu 
doar faptului că romii sunt suprareprezentaţi printre categoriile cele mai sărace din România, ci şi 
faptului că şcoala are puţine mecanisme de integrare şi acomodare a celor care vorbesc acasă o 
limbă diferită de limba română. Pe lângă aceste aspecte, adesea copiii romi sunt segregaţi în cadrul 
sistemului de educaţie în clase separate sau în şcoli. 

Abandonul școlar este semnificativ corelat cu următoarele aspecte:  
- suportul familial redus (capitalul educațional redus al părinților/tutorilor și capitalul cultural 

scăzut) ; 
- existența unui mediu școlar neprietenos, neincluziv (gradul în care elevului îi face plăcere să 

vină la școală, gradul în care elevul se simte integrat în grupul de elevi din școală, poziționarea 
elevului în rândul de bănci, neparticiparea sau participarea redusă la educația preșcolară);  

- notele mici obținute de elev la clasă (reprezentarea și valorizarea educației în sine) ; 
- trecerea de la un ciclu educațional la altul (după finalizarea clasei a VIII-a are loc cea mai 

ridicată rată de abandon școlar); 
- apartenența la un grup vulnerabil. 
Rata mai mare a abandonului şcolar în mediul rural se explică prin distanţa mare domiciliu-

şcoală, dublată de condiţiile inadecvate de transport, lipsa de flexibilitate a orarelor şi structura 
anului şcolar, care nu ţine cont de calendarul lucrărilor agricole, precum şi lipsa de opţiuni 
educative în cadrul şcolii. 

Copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mai mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară completă. 
Statutul economic corelat cu abandonul şcolar este evaluat prin variabile precum gradul de instruire 
şi educaţie al părinţilor, profesia tatălui, veniturile familiei şi nivelul de viaţă al acestuia. Anumite 
familii nu au resurse financiare necesare pentru a plăti rechizitele şcolare, taxele de transport la 
şcoală, uniforma. Alte familii îşi pot permite să plătească şcolarizarea copilului, dar aceasta 
presupune o reducere drastică a resurselor familiale. 

Copiii cu deficiențe fizice, senzoriale sau intelectuale se pot confrunta cu multe dificultăți de 
învățare și participare la viața comunității. O parte din efectele deficiențelor se pot reduce în cazul 
în care copiilor li se oferă posibilitatea reală de a interacționa cu colegii și adulții din comunitatea 
căreia îi aparțin, de a încerca o diversitate de medii care să minimalizeze impactul deficienței lor. 
Nu deficiența în sine îl trage înapoi pe copil, ci modul în care societatea tratează persoana. 

Până la urmă, care ar fi multitudinea de factori ce îi determină pe copii să nu mai meargă la 
școală? Trebuie menționate mai întâi cauze din mediul familal: dificultățile materiale, modelul 
educațional oferit de părinți sau de frații mai mari care sunt poate mai influenți, dezorganizarea 
familiei care atrage după sine dificultăți materiale, implicarea în activități aflate la limita legii, 
intrarea pe piața muncii. Alte motive ce își au sursa în cadrul familiei: încrederea scăzută în 
educație, problemele întâmpinate de copiii ce părăsesc sistemul de învățământ românesc și apoi se 
întorc, și nu în ultimul rând problema etnică. 

Dar decisiv este climatul educațional familial. Copilul are nevoie acasă de un mediu de viață în 
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care să se simtă în siguranță.  
Într-un climat educativ bun, părinții sunt calmi, înțelegători, afectuoși, destul de flexibili în 

raporturile cu copilul, fără însă a-i satisface orice capriciu. Copilul simte că părinții se ocupă de el, 
că sunt interesați de necazurile și problemele lui, ca și de rezultatele școlare. Familia este un cadru 
de disciplină ferm în care și copiii și părinții împărtășesc același nivel de exigență. 

Climatul familial negativ este caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de părinte nu 
este îndeplinit cu calm și consecvență, părinții ajung deseori la divergențe în legătură cu 
disciplinarea copilului, acestuia i se aplică pedepse corporale, este amenințat și admonestat.  

Factori care apar în comunități, unii specifici doar anumitor comunități: mariajul timpuriu și așa 
zisul “furt de fete” care apar în comunitățile de etnici romi; apariția unui copil, lipsa de securitate în 
anumite zone și alții. 

Factori ce apar în mediul școlar: neimplicarea, lipsa unei orientări școlare, repetenția frecventă, 
integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi. 

Politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii ar trebui să fie integrate într-o viziune generală 
a învățământului, axată pe elevi, în care educația de înaltă calitate este accesibilă tuturor. 

Într-o astfel de viziune, școala are un rol esențial de jucat pentru a se asigura că toți elevii ating 
întregul lor potențial de creștere, indiferent de factorii individuali și familiali, statutul socio-
economic și experiențele de viață. Școlile trebuie să fie medii de învățare sigure, primitoare și 
grijulii, luptând pentru implicarea elevilor, în care copiii și tinerii pot să crească și să se dezvolte ca 
indivizi și membri ai comunității, să se simtă respectați, apreciați și recunoscuți în talentele și 
nevoile lor specifice. 
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Abandonul școlar – o problemă socială 

 

Prof. Oprea Oana                                                                      
Școala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat, jud. Buzău 

 
Abandonul şcolar, ca formă extremă de neparticipare şcolară, reprezintă o problemă gravă a 

sistemului de educaţie din țara noastră și o realitate socială complexă având o multitudine de cauze 
şi având nevoie, în consecinţă, de răspunsuri diversificate.  

România este una din ţările membre ale Uniunii Europene fruntaşe în privinţa ratei abandonului 
şcolar. Acest proces are consecinţe nefaste asupra şomajului, creşterii economice şi a bunăstării 
societăţii în general. 

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de 
relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 
social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) 
determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut. La acestea se adaugă presiunea 
grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de dependenţă, metodele educative slabe, 
inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frica de examene etc., 
constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori evită confruntarea cu 
,,problema” prin fuga de la ore.  

Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al 
existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 
motivaţie, încredere în educaţia şcolară. Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel 
liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului școlar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului și trecerea la democrație s-a constat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
școlii. Ei au fost încurajați și de atitudinea părinților pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanția asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forței de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-și urmează părinții, fie sunt lăsați unor rude sau 
cunoștințe apropiate care se ocupă doar superficial de situația școlară a copiilor.. 

Abandonul școlar este cel mai adesea rezultatul unei combinații de factori 
personali, sociali, economici, educaționali și familiali, care se conectează puternic și duc la un 
dezavantaj cumulativ. În multe cazuri, părăsirea timpurie a școlii este rezultatul unui proces de 
dezangajare progresivă de la educație, legat de lipsa de performanță, ale cărei rădăcini se află în 
primii ani. Cercetările arată că statutul socio-economic și nivelul de educație al părinților sunt 
printre cei mai puternici și determinanți factori ai abandonului școlar timpuriu.  

Abandonul şcolar are consecinţe directe asupra amplitudinii inegalităţilor sociale manifestate la 
nivelul unei ţări. Astfel, cei care părăsesc şcoala timpuriu au dificultăţi în a-şi găsi un loc de muncă 
care să le asigure condiţii decente de trai, cel mai adesea regăsindu-se printre persoanele care sunt 
în şomaj de foarte mult timp. Starea materială a acestor persoane influenţează succesul şcolar al 
copiilor lor, reproducând astfel inegalităţile sociale. Din acest punct de vedere, politicile 
educaţionale trebuie să reducă cât mai mult influenţa factorilor care nu depind în mod direct de cei 
aflaţi în sistemul de educaţie. Un sistem de educaţie performant şi incluziv ar fi unul în care factorii 
de genul educaţia părinţilor, venitul familiei, localitatea de reşedinţă, etnia elevului etc. ar avea 
influenţe cât mai reduse asupra abandonului şi performanţei şcolare a elevilor.  

Ce se poate face pentru prevenirea abandonului școlar? Printre acțiunile ce pot fi întreprinse 
pentru reducerea ratei de abandon în țara noastră sunt: integrarea elevilor cu risc de renunțare la 
educație și menținerea acestora în sistemul școlar, creșterea responsabilizării cadrelor didactice, 
reintegrarea elevilor deja aflați în abandon, monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea 
timpurie a crizelor și identificarea periodică a modificărilor în ceea ce privește factorii de abandon 
școlar. 
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Un alt lucru ce se poate face este creșterea atractivității școlii prin activități extrașcolare și, mai 
ales, utilizarea experienței celor ce au renunțat la școală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educație. Ar putea fi util ca elevii care au renunțat deja prematur la școală să intre în contact cu cei 
aflați în risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea lor curentă despre școală, cum a 
decurs viața lor post-școlară. 

Problema abandonului școlar trebuie să reprezinte una din prioritățile sistemului nostru de 
învățământ, pentru că fiecare elev are dreptul la educație și doar prin educație se poate realiza o 
societate care să garanteze egalitatea de șanse pentru toți cetățenii. 
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CAUZE  ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. inv. preșcolar: Oprică Ileana                                                        
Școala Gimnazială Drăgotești (G. P. N. Drăgotești) 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine;  elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

 
Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 

dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă  multe  resurse.  

 
Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

 
Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 

studiem câteva cauze: 

  -Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației.   

 
  -Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 

vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 
  -Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 

 
Un element important  în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 

programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt 
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diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la școală fiecare poate avea 
un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face profesorul se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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Rolul familiei și al educației religioase în  prevenirea abandonului școlar 

 

Prof. Oprișan Maria-Magdalena 

 

Familia este cea mai necesară școală de omenie. Statisticile judiciare arată că majoritatea 
delincvenților și a celor din instituții de corecție au fost lipsiți de o reală asistență din partea 
familiei. Familia este prima și cea mai temeinică școală a altruismului, corectând și statornicind 
egoismul individual.  

Dar famila este și un membru al societății. Autoritatea publică este îndreptățită să intervină în 
instituția familiei când are o situație precară și nu se poate ajuta singură, când în familie se produc 
știrbiri grave ale drepturilor reciproce. Copiii stau sub autoritatea părinților până la majorat, dar 
statul se îngrijește de instrucția și completarea educației lor, intervenind când aceasta este total 
neglijată de părinți. 

Lumea contemporană se degradează încontinuu, pierzând contactul cu Biserica mamă și uitând 
parcă scopul pentru care a fost creată. Însăși familia se confruntă cu noi și noi probleme. Inexistența 
iubirii reale între cei doi soți dar si situația socială care-i obligă adesea la izolare îi conduce la 
stabilirea unor raporturi de parteneriat și nu de comunicare și comuniune. În cadrul acestor familii 
este lesne de înțeles de ce apar carențe în educarea copiilor și inclusiv abandonul școlar. Rănile 
familiei sunt adesea vizibile dar există și traume ascunse care au consecințe grave pe termen lung. 
Dificultățile multiple, lipsa de comunicare eficientă între soți, superficialitatea în procesul de 
educație al copiilor, tentația câștigului material și al carierei în detrimentul consolidării familiei sunt 
tot atâtea mijloace de distrugere a familiei și mai apoi a societății.  

Acestea sunt motivele pentru care  educaţiei religioase trebuie să i se acorde o atenţie deosebită 
în cadrul învăţământului, deoarece trebuie să conştientizăm că adevăratele soluţii pentru problemele 
societăţii nu pot fi descoperite fără regenerarea morală şi mai ales fără o educaţie a tinerilor care să 
se raporteze la principiile şi valorile creştine.  

Elevii care au beneficiat de o educație religioasă în familie sunt predispuși să învețe mult mai 
mult în școală, să se poarte cu demnitate și corectitudine în societate și să-și asume rolul de buni 
creștini și în viitoarele lor familii.  

Realizarea educaţiei religioase şi morale încă din copilărie este susţinută de 
J.A.Comenius:”Aşadar, oricine se preocupă de binele urmaşilor săi, conducătorii lucrurilor 
omeneşti, ai serviciilor politice sau religioase, care au în inimă salvarea neamului omenesc, trebuie 
să se grăbească ,cu atât mai mult, să îngrijească pentru ca răsadurile cerului să fie sădite la timp, să 
fie cioplite, udate şi să înceapă să fie conduse la fericita propăşire în ştiinţă, morală, pietate. 

Şi  J.H Pestalozzi(1746-1827) susţine realizarea educaţiei morale şi religioase încă din copilărie, 
cerând educatorilor „crearea unei dispoziţii sufleteşti favorabile moralităţii şi religiozităţii; formarea 
bunelor deprinderi prin exercitarea moralităţii şi religiozităţii, extragerea învăţăturilor morale sau 
religioase din materialul intuitiv”. 

Societatea contemporană recunoaşte rolul activ al educaţiei, faptul că aceasta influenţează  
decisiv viitorul comunităţii. Astfel, educaţia morală şi educaţia religioasă se realizează atât la nivel 
instituţional , sub forma educaţiei de tip formal şi non formal, cât şi la nivel neintituţional, sub 
forma educaţiei informale. Asupra individului acţionează astfel un ansamblu de influenţe 
educaţionale, realizate atât în şcoală cât şi în afara ei. Toate acestea contribuie la formarea şi 
dezvoltarea personalităţii sale. 

Obiectivele orei de religie, completate la nivel liceal de formarea competenţelor, valorilor şi 
atitudinilor, au menirea de a forma” caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie 
cu privire la relaţia Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă 
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faţă de propria persoană”. 
În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, 

cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile 
încredințate. În realizarea acestor sarcini, modelul părinților este cel mai important. Părintele este un 
exemplu pentru copil. Iar în familiile în care aceste precepte lipsesc, apar derapaje precum rezultate 
slabe, tulburări de comportament și în final abandonul școlar. 

Tinerii de azi au nevoie de modele, iar , din păcate, societatea în care trăim nu are ce să le ofere. 
Astăzi, sistemul de valori este cu totul altul: se constată eșecul modelelor politice, a modelelor din 
școli și chiar din Biserică. Societatea este dominată de un libertinaj în care cuvintele: decență, 
respect, toleranță, iubire, adevăr, iertare, înfrânare, rușine, nu-și mai găsesc locul. Astăzi 
imoralitatea este literă de lege. 

Într-o astfel de atmosferă socială, tânărul este pus să aleagă și evident că alege greșit, mai ales 
dacă nu are o familie care să-l sprijine și să-i acorde repere morale izvorâte din credința adevărată . 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 

Prof. înv. Primar ORBAN IULIU                                                         
LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA TINCA 

 
 

Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există 
multe motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, 
probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin.  

 
Nivelurile scăzute de educaţie nu au consecinţe grave numai pentru tinerii în cauză, dar implică 

folosirea ineficientă a cheltuielilor de învăţământ, în plus, având în vedere schimbările demografice 
actuale, şi anume îmbătrânirea populaţiei, ţările europene nu îşi pot permite risipa de talente. În 
limbajul de specialitate se realizează o diferenţă între termenele de „părăsirea timpurie a şcolii” 
respectiv „abandonul şcolar”.  

 
Termenul „părăsirea timpurie a şcolii” include renunţarea la toate formele de educaţie şi 

formare profesională înainte de finalizarea învăţământului secundar superior sau echivalentul în 
educaţia şi formarea profesională (ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, după 
caz, de anul de completare) până când „abandonul şcolar” este utilizat cu un sens mai restrâns: ea se 
referă la întreruperea unui curs în desfăşurare în învăţământul general sau profesional şi de formare. 

 
După definiţia utilizată în UE, părăsirea timpurii a şcolii poate lua mai multe forme. Ea include 

tinerii care au abandonat şcoala înainte de sfârşitul învăţământului obligatoriu, cei care au terminat 
învăţământul obligatoriu, dar nu au obţinut o calificare în învăţământul secundar superior, şi cei 
care au urmat cursuri de preprofesională sau de formare profesională, fapt care nu a condus la un 
echivalent de calificare la nivel secundar superior.  

 
Abandonul şcolar timpuriu are pe termen lung efecte negative asupra dezvoltării sociale şi 

creşterii economice. Inovarea şi creşterea economică se bazează pe o forţă de muncă calificată: 
reducerea ratei mediei europene de părăsire timpurie a şcolii cu un punct procentual ar oferi 
economiei europene, în fiecare an, aproape o jumătate de milion de potenţiali tineri calificat angajaţi 
în plus. 

 
În ţara noastră au fost identificate efectele negative ale abandonului şcolar, care creează 

condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele autorealizării în 
domeniile de activităţi legale. Astfel, din anul 2003, când am avut o rată a părăsirii timpurie a şcolii 
de 22,5%, în anul 2008 s-a ajuns la valoarea de 15,9%. Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, 
poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului la activitatea de învăţare realizată în mediul 
şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, 
psihologici) şi externi (socioeconomici, socioculturali).  

 
În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze interne 

(psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de comportament 
etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economicofinanciară a familiei, lipsa 
îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la 
învăţătură). 
 

Bibliografie:  
 

      1. http://store.ectap.ro/articole/660_ro.pdf  
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Absenteismul primul factor asociat cu abandonul școlar 

 

Prof. Oros Irina 

                                                                                                                                                                                                                                       
 

Abandonul şcolar a devenit o problemă la nivel european, întreaga Uniune confruntându-se cu 
părăsirea timpurie a şcolii. Cauzele sunt dintre cele mai diverse.  

Absenteismul este primul factor asociat în mod direct cu abandonul şcolar. Este prezent mai 
frecvent în mediul urban, în cadrul familiilor sărace. Absenteismul şcolar poate fi definit ca o 
problemă socială explicată din ce în ce mai des drept o caracteristică socio-culturală a mediului din 
care provine elevul, caracterizată prin conduită evazionistă, stabilă, permanentă, cronică ce reflectă 
atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, şi încredere în educaţia şcolară. Fuga de la ore 
este o problemă predominant emoţională, o formă de evadare fizică şi     psihologică din situaţia 
percepută ca traumatizantă.   

Absenteismul poate fi o formă de manifestare a devianţei şcolare. Poate semnala şi reducerea 
ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile grupului de 
elevi. Absenteismul este folosit de elevi ca o formă de agresiune pasivă împotriva şcolii, fără a le 
mai fi frică de posibilele pedepse ce ar surveni atât din partea conducerii instituţiei, cât şi a 
părinţilor.  

Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de absenteism:     
-absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la câteva);                           
-absenteism generalizat fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează abandonul  
-căutarea singurătăţii;                                                      
-dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi), de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’)                   
-atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem, în cazul de față, cel școlar.                   
Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de altfel primul pas spre 
abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în rândul elevilor acest 
fenomen. 

Cauze 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);                                        

Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familiei: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dezorganizate, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate; 

Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 
supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului), 
evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigide şi severe, politici 
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale, foarte importantă fiind şi variabila vârstă. 

Condiţiile sociale sunt într-adevăr o posibilă cauză majoră a absenteismului atât pentru copiii 
din medii dezavantajate (fie nu cunosc bine limba, fie nu au situaţia materială care să-i asigure o 
participare permanentă şi activă la activităţile şcolare, fie sunt izolaţi socio-geografic şi nu au acces 
uşor la şcoală), dar nu trebuie neglijate şi extrema cealaltă, a copiilor din medii foarte bine situate 
material, care nu consideră importantă şcoala, sau cred că banii părinţilor pot rezolva orice, chiar şi 
motivarea absenţelor. 

Relaţiile şi componenţa familiei avînd rol educativ şi facilitator sau responsabil de frecventarea 
şcolii de către copii, poate fi una din cauzele absenteismului. Ca mediu educativ, familia poate avea 
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carenţe tocmai în partea educaţiei făcută pentru dezvoltarea intelectuală a copilului (necesitatea 
şcolii pentru dezvoltarea personală). Ca mediu responsabil de asigurare a şcolarizării copilului, 
familiile pot fi de multe ori cauze pentru absenteism din următoarele motive: 

– folosesc copiii ca forţă de muncă acasă şi atunci determină sau încurajează absenteismul; 
– indiferenţa faţă de educaţia şcolară conduce la imprimarea unor atitudini negative; 
– incapacitatea de a asigura material participarea copilului la şcoală (procurarea rechizitelor, 

plata navetei, asigurarea igienei, a vestimentaţiei, lipsa locului de studiu în mediul familial); 
– structura familiei, supravegherea precară a copiilor pot genera absenteism; 
– utilizarea pedepselor sau recompenselor extreme pentru reuşitele sau eşecurile de la şcoală; 
– supraîncărcarea programului educativ al copiilor în funcţie de aspiraţiile părinţilor, care 

proiectează viitorul copiilor conform dorinţelor lor neîmplinite. 
Ce poți face ca părinte pentru a reduce nivelul absenteismului şcolar al copilului tău? 
– Comunicare permanentă  cu copilul tău; 
– Păstrează o relaţie de comunicare cu cel puţin un profesor de la şcoala în care învaţă copilul.  
– Nu evita să mergi la şedinţele cu părinţii doar din cauza notelor proaste şi a numărului de 

absenţe prea multe; 
– Nu încerca să găseşti o scuză faţă de alţii pentru absenţele copilului tău. Acceptă realitatea şi 

încearcă să te gândeşti de-acum încolo ce poţi să faci pentru ca lucrurile să se schimbe; 
-Supraveghează discret  prezenţa copilului tău la şcoală 
– Foloseşte pedeapsa numai dacă este absolut necesar, dar nu ca pe o modalitate de a-ţi exprima 

furia cauzată de şedinţa cu părinţii sau de aflarea rezultatelor şcolare ale copilului; 
Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 

Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. 

Ce poate face școla și comunitatea pentru reducerea absenteismului școlar? 
– Ar fi utile programe realizate la nivel şcolar, dar şi al comunităţii în care actorii principali să 

fie părinţii şi copiii.  
– realizarea unui parteneriat între şcoală şi familie – legătura părinţilor cu şcoala, cu profesorii; 
– discuţii cu elevul pentru identificarea cauzelor insuccesului şcolar, insucces şcolar datorat 

neadaptării la mediul şcolar din care face parte; 
– cunoaşterea anturajului copiilor, întrucât acesta joacă un rol foarte important în delimitarea 

succesului sau insuccesului şcolar deoarece grupul de prieteni (extrafamilial) influenţeazăaspiraţiile 
şcolare şi profesionale ale elevului; 

– atitudine caracterizată prin afecţiune şi înţelegere ce conduce la crearea unui climat educativ 
stenic, în care buna dispoziţie şi încrederea reciprocă se răsfrâng pozitiv asupra activităţii de 
învăţare prin intermediul factorilor motivaţionali întreţinuţi de laudele şi încurajările care 
predomină; 

Ca și o concluzie, putem spune că absenteismul școlar este deosebit de periculos, fiind pas 
premergător al abandonului școlar. Eforturile conjugate ale familiei, școlii și comunității, pot reduce 
mult riscurile generate de acesta. 

 
Bibliografie: 
 
https://www.stasalba.ro/rolul-familiei-in-combaterea-absenteismului-scolar-o-problema-mereu-

actuala/ 
http://www.tribunainvatamantului.ro/abandonul-scolar-un-fenomen-care-face-ravagii-in-

invatamantul-romanesc/ 
 

 

 

1466



COMBATEREA ABANDONULUI ŞI A ABSENTEISMULUI                                
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TIMPURIU 

 

Prof. Osman Constanţa Carmen 
Grădiniţa P. P. ,,Floarea-Soarelui” Reşiţa 

 

Educaţia reprezintă, pentru orice societate, vectorul dezvoltării durabile, educaţia fiind unul 
dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a standardelor de viaţă, de diminuare şi prevenire a 
diferitor fenomene cu impact negativ asupra copiilor şi tinerilor (abandon şcolar,infracţionalitate 
juvenilă, etc.) şi de a oferi alternative pentru soluţionarea situaţiilor de criză.Abandonul şcolar este 
unul din conceptele care, prin caracteristicile lui cantitative şi calitative, oferă o imagine mult mai 
nuanţată asupra definirii, înţelegerii şi operării cu ceea ce experţii domeniului educaţiei numesc 
"acces la educaţie, participare şi progres şcolar şi social".  

Absenteismul se manifestă încă din perioada preșcolarității, părinții refuzând să-și aducă copiii 
la grădiniță , enumerând diverse motive mai mult sau mai puțin plauzibile, pentru care copiii lor nu 
participă la activitățile didactice specifice vârstei  

-  situație financiară precară a familiilor copiilor  

-  comasarea anumitor structuri ceea ce face ca elevii de vârstă preșcolară să facă naveta la 
câțiva kilometri distanță pentru a ajunge la grădiniță,  

- lipsa educației părinților care nu conștientizează rolul actului educativ asupra propriilor copii, 

- sistemul de învățământ, care nu prevede legal obligativitatea frecventării gradiniței de către 
copiii care au vârsta propice mergerii la grădiniță. 

Pentru a face față, cu succes, problemelor actuale identificate mai sus, trebuie să recurgem 
permamnent la soluții care să vină în beneficiul copiilor: 

-  să-i atragem spre școală atât prin diverse metode eficiente și moderne aplicata într-un proces 
educațional de calitate 

-  printr-un demers didactic care să fie atractiv pentru elevi 

-  organizarea actului didactic care să țină seama de diversitate și de incluziune, de satisfacerea 
necesităților persoanelor dezavantajate 

Deasemenea focalizarea pe programe de dezvoltare timpurie a copilului, pe educaţia timpurie şi 
anii preşcolarităţii au un rol foarte important atunci când vorbim de reducerea abandonului şcolar. 
Copiii care beneficiază de programe de dezvoltare timpurie au mai multe şanse să aibă o participare 
şi o performanţă şcolară crescută. O bună intervenţie la nivelul educaţiei timpurii descreşte 
fundamental rata de abandon şcolar în învăţământul primar.  

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,  problemele de 
relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 
social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.), 
determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut şi, astfel, frecvenţa 
absenteismului şcolar este în creştere.  
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Problematica adaptării școlare a fost și este intens analizată, căci ea comportă elemente ce 
conduc la reușită sau la eșec școlar. Interacțiunea cu școala este cea care pune bazele atitudinilor 
copilului și credințelor sale cu privire la propriul succes sau insucces.  

 
Succesul aduce cu sine un sentiment de încredere în forțele proprii, iar eșecul construiește o 

imagine de sine negativă, un sentiment de inadecvare și de incapacitate care determină 
comportamentul ulterior de învățare.  

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei – Bucureşti 2008 
"Consiliere şi orientare. Ghidul Profesorului", Editura Humanitas, Bucureşti, 2002 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar: Otomega-Dumitru Ana,                                                 
Școala Primară Cuieșd, jud. Mureș 

 

Educația se începe de către familie în primii ani de viață ai copilului se continuă apoi la 
grădiniță și la școală de către profesori. 

Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 
Pentru a combate fenomenul este necesară, în primul rând, înțelegerea cauzelor. Școala nu mai este 
percepută ca valoare în sine, atât de copii cât și de părinți. Elevul își pierde interesul sau motivația 
pentru învățare, ca urmare a angajării de către părinți în diferite activități exterioare învățării sau 
datorită lipsei resursei financiare pentru continuarea școlarizării. Lipsa resursei financiare duce la 
exploatarea copiilor de către părinți prin muncă.  

Abandonul școlar reprezintă lipsa de la școală înaintea obținerii unei calificării, sau înaintea 
încheierii unui ciclu de studii început, este una din multiplele forme ale eșecului școlar.  

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.  Dintre factorii de natură psihologică ce stau la baza determinării abandonului şcolar pot fi 
menționați: eșecul școlar, inadaptare școlară, insuccesul școlar. Elevii care abandonează școala sunt 
cei care lipsesc foarte mult, au abateri de comportament, au dificultăți de învățare, provin din familii 
dezorganizate, au o situație economică precară. Lipsa culturii într-o comunitate distanța dintre 
școală și casă duc la abandon școlar. Majoritatea dintre cei care abandonează școala nu se mai 
înscriu într-un program de școlarizare alternativ. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport 
cu școala, sunt părinți care încurajează încălcarea valorilor și normelor școlare, considerând că prin 
educație nu mai ai asigurat un loc de muncă. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului, 
el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume alcool, droguri, să fure, să chiulească de la 
școală. 

L. Berkowitz menţionează patru situaţii tipice de frustrare a elevului ce explică natura 
insuccesului şcolar care constă în existenţa unei imposibilităţi (sau a unei bariere fi zice), iar difi 
cultatea sarcinilor face imposibilă obţinerea succesului în activitatea planifi cată. Insuccesul şcolar 
mai poate fi cauzat de apariţia unei perioade de latenţă între debutul şi sfârşitul activităţii, când între 
realizarea sarcinii şcolare şi comunicarea rezultatelor evaluării, de exemplu, se instalează un 
interval mare de timp. Elevul poate obţine insucces şcolar în momentul în care se reduce sau este 
omisă recompensa atunci când aceasta reprezintă motivul acţiunii de învăţare. Insuccesul şcolar mai 
poate fi cauzat de apariţia unei tendinţe spre un răspuns incompatibil cu expectanţele subiectului, de 
exemplu, când elevul întreprinde o acţiune anticipând o recompensă, dar rezultatul obţinut este o 
sancţiune. 

Activități extrașcolare desfășurate în școală, organizarea de întreceri între echipe de elevi, 
motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice grupurilor de elevi 
care sunt mai performante, astfel de acțiuni pot constitui modalități de prevenire a abandonului 
școlar. Pot fi organizate activități educaționale pentru copiii care necesită sprijin educațional pentru 
menținerea, îmbunătățirea rezultatelor școlare și prevenire a abandonului școlar. Sunt organizate 
sesiuni de consiliere pentru părinți și pentru copii. Se pot desfășura activități de socializare și 
petrecere a timpului liber. Sprijin material pentru copii și pentru familiile acestora pentru a facilita 
accesul copiilor la educație, copiilor li se asigură o masă pe zi și rechizite școlare. Cadrele didactice 
trebuie să se bazeze pe stimularea inițiativei și participării elevilor, ele trebuie să apeleze la stiluri 
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diferite de învățare, să evite supraîncărcarea școlară. Profesorii pot să ceară exemple personale din 
partea elevilor, astfel integrându-i în procesul de învățare. În școală trebuie identificate talentele și 
interesele elevilor, introducerea evaluării pentru abilitățile din cadrul activităților, introducerea de 
materii școlare interesante. Școala și autoritățile locale trebuie să comunice cu elevii și familiile 
acestora, astfel încât aceștia să nu se confrunte cu eșecul școlar. Familia trebuie să asigure un 
echilibru emoțional și sprijin necondiționat, atitudinea pozitivă a adulților din apropierea copilului 
față de educația acestuia, controlul parental direct și activ din viața copiilor. 

Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului școlar trebuie lucrat atât cu elevul cât și cu 
familia și școala. Consecinţele abandonului şcolar sunt atât în plan intern: psihologice şi 
pedagogice; cât şi extern: socio-economic şi cultural. 

 
Bibliografie: 
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Neacşu Ioan, (2005). Adaptare şi inadaptare – abordare descriptiv-cauzală şi strategii de 
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Tinică Silvia (coord.), (2004). Repere în abordarea copilului “difi cil”. Editura Eikon, Cluj-

Napoca. 

1470



Abandonul școlar – modalități de prevenire 

 

Școala Gimnazială nr. 7 Galați                                                           
Prof. înv. primar Păduraru Monica Cecilia 

 

Abandonul școlar este o decizie ce își pune amprenta asupra individului pe viitor. Copiii care 
ajung să abandoneze școala vor fi cu siguranță excluși din societate și de pe piața muncii pentru că 
nu pot face față cerințelor angajatorilor. Astfel, pe termen mediu și lung, abandonul școlar 
contribuie într-o foarte mare masură la excluziunea socială de-a lungul vieții individului. 

 
Pentru o societate prosperă, trebuie intens dezbătută și rezolvată  problema abandonului școlar. 

Este necesar ca învățământul să țină cont de nevoile copiilor și adolescenților defavorizați pentru a 
preveni abandonul. 

 
Consider că nu renunțarea sau neimplicarea este soluția problemei abandonului școlar ci 

implicarea activă în diminuarea acestui indicator și pentru a contribui la reintegrarea în sistem și 
colectivitate a copiilor care au abandonat deja școala – un demers integrat pentru viitorul României.  
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la activitatea de 
învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi (scocioeconomici, 
socioculturali) ai copilului. Am redat schematic aceste cauze: 

Ce putem face pentru prevenirea abandonului școlar? 
 
Printre acțiunile ce pot fi intreprinse pentru reducerea ratei de abandon în țara noastră: 

integrarea elevilor cu risc de renunțare la educație și menținerea acestora în sistemul școlar, 
creșterea responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflați în abandon, 
monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor și identificarea periodică a 
modificărilor în ceea ce privește factorii de abandon școlar.  

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala.  

Școala nu poate influența factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care 
să ofere șanse egale tuturor copiilor. Un lucru foarte important, dacă nu cel mai important, ce se 
poate face este creșterea atractivității scolii. Iată câteva din acțiunile propuse de experții UNICEF: 

 ativități extrașcolare desfășurate în școală (actiuni de renovare/înfrumusețare; concursuri 
sportive; concursuri de creație artistică; competiții de joc pe computer; etc.) desfășurate în școlile 
din comunități cu risc ridicat de abandon, precum și în liceele care atrag elevi din astfel de 
comunități; 

 organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcție de cartierul de 
proveniență; 

 toate aceste acțiuni sau ansambluri de acțiuni trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a 
menține continuu elementul de atractivitate al școlii și a se constitui într-un factor de antrenare 
constantă a atenției elevilor în activități legate de spațiul școlar;  

 motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice grupurilor 
de elevi care sunt mai performante în astfel de acțiuni; 

 planificarea actiunilor cu pricina poate fi realizata cu participarea elevilor (dar nu doar a 
acelor care NU prezinta risc de abandon) și a autorităților locale (acestea pot fi prezente în faze 
cheie ale acțiunilor, furnizând motivații pozitive atât elevilor cât și cadrelor didactice). 
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   O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar. 

 

Bibliografie: 

 Doll, J. J., Eslami, Z., & Walters, L. (2013). Understanding Why Students Drop Out of High 
School, According to Their Own Reports. SAGE Open, 3 

 UNICEF, 2000+ 
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Şcoala comunitară- calea integrării copiilor cu CES 
 
 

prof. Delia Pal,  
Şcoala Gimnazială Specială-CRDEII, Cluj- Napoca 

 
 
1. Argument 
Educaţia comunitară este acel de tip de educaţie care se realizată prin intermediul comunităţii, 

pentru comunitate. Scopul educaţiei comunitare este dezvoltarea capacităţii indivizilor şi grupurilor 
de toate vârstele şi mediile sociale de a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii prin demararea, implicarea în/şi 
dezvoltarea de acţiuni la nivel comunitar 

Educația comunitară poate avea două accepțiuni: educarea comunității pentru a se dezvolta în 
mod voluntar, dar şi acțiunile pe care le întreprinde școala pentru a ajuta comunitatea.  

Odată cu evoluţia teoretică şi practică a conceptului de educaţie comunitară şi cu extinderea 
acestuia la toate nivelurile vieţii comunitare, a apărut şi conceptul de „şcoală comunitară”. 
Sintetizând opiniile şi experienţele practicienilor din domeniu, considerăm că principalele 
caracteristici ale unei şcoli comunitare sunt (Domilescu, G., 2012, cap.VII): 

 O şcoală comunitară încurajează implicarea tuturor părinţilor în activitatea de învăţare a 
copiilor lor, atât la şcoală, cât şi acasă. 

 O şcoală comunitară oferă o gamă largă de oportunităţi pentru părinţi şi membrii comunităţii 
de a se implica activ în viaţa şcolii. 

 O şcoală comunitară se implică activ şi consistent în construcţia şi menţinerea relaţiilor de 
colaborare cu membrii comunităţii şi cu instiruţiile administraţiei locale. 

 O şcoală comunitară este deschisă inovaţiilor şi încearcă să se adapteze cerinţelor societăţii 
contemporane. 

 O şcoală comunitară pregăteşte elevii pentru viitor, nu doar prezent, şi în nici un caz pentru 
trecut. 

2. Eficientizarea educatiei comunitare 
Principala modalitate de eficientizare a acţiunii şi educaţiei comunitare este amplificarea 

conştiinţei de sine a comunităţii, pentru ca aceasta să fie capabilă să-şi proiecteze propria schimbare 
şi să o pună, ulterior în aplicare. 

Educaţia comunitară poate fi realizată atât la nivel informal (familie, mass-media, grup de 
prieteni) cât şi în context formal, prin intermediul instituţiilor educaţionale . Una din principalele 
caracteristici ale educaţiei comunitare este dialogul comun dintre beneficiari, participanţi şi membri 
ai comunităţii locale.  

3. Particularităţi ale parteneriatelor comunitare în şcoala noastră 
Considerăm că şcolile din România nu sunt unitar dezvoltate în ceea ce priveşte colaborarea 

şcolii cu comunitatea. Dacă multitudinea parteneriatelor şcolii noastre cu principalii actori ai 
comunităţii: familia, autorităţi publice locale, poliţia, unităţile sanitare, biserica, agenţii economici 
şi organizaţiile neguvernamentale vom analiza cateva. 

Parteneriatul şcoală –familie este mult îngreunat datorită mediului social defavorizat din care 
provin  majoritatea elevilor noştri. Tocmai de aceea colaborarea cu famila este unul din obiectivele 
şcolii si a multor activităţi educative.Un pas important  pentru atingerea acestor obiective este 
educarea părinţilor pentru un bun parteneriat şcoală - familie 

Educaţia părinţilor poate fi etapizată pe două paliere mari: 
- educaţia viitorilor părinţi prin: introducerea unor cursuri de educaţie sexuală, educaţie pentru 

viaţa de familie etc.; 
- educarea părinţilor care au deja copii în funcţie de nevoile acestora 
În parteneriatul şcoală – autorităţi publice locale este de remarcat relaţia dintre şcoala noastră , 

Consiliul Local, Primărie şi Consiliul Judeţean. Mai ales în domeniu eco, şcoala noastră se implică 
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alături de şcolile de masă în găsirea de soluţii la nevoi diferite (de amenajare, de salubrizare, de 
întreţinere curentă)  

Pateneriate şcoală- organizaţii non-guvernamentale 
Şcoala este o instituţie care funcţionează într-o comunitate, la intersecţia dintre o multitudine de 

alte organizaţii. Influenţele acestora pot fi unele directe sau indirecte asupra şcolii. Unele dintre 
organizaţiile care-şi manifestă cel mai activ influenţa asupra şcolilor sunt organizaţiile 
neguvernamentale.  

Parteneriatul este benefic pentru ambele tipuri de organizaţii. Organizaţiile neguverna-mentale 
îşi legitimează rolul social, îşi îndeplinesc misiunea pentru care au fost create, şcolile se dezvoltă, 
îşi completează aria de servicii oferite beneficiarilor: copii, părinţi, comunitate. 

Implicarea cadrelor didactice în acţiunile de dezvoltare comunitară contribuie nu doar la 
creşterea calităţii vieţii membrilor comunităţilor respective, ci şi la creşterea prestigiului cadrelor 
didactice şi a şcolii şi, implicit, la schimbarea percepţiei şi atitudinii cetăţenilor faţă de importanţa 
educaţiei. 

 
Referinţe bibliografice: 
 
 Codorean, G., Sava, S., (2005), Educația și problematica lumii contemporane, în Dumitru, 

I., Al., Ungureanu, D., (coord.),  Pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei, Editura Cartea 
universitară, Bucureşti. 

 Domilescu, G., Harkai, M., Ilie, M.D., Petrescu, M., Tiru, C., M., PROFESORUL 
FACILITATOR sau cum să fii cu adevărat un profesor mai bun pentru elevii tăi!, Editura Eurobit 
Timisoara, 2012, preprint. 

 Gheorghe, M., (2007), Cooperarea comunitară în educaţie, www.acces-la-educatie.edu.ro 
 Sandu, D., (2007), coord., Practica dezvoltării comunitare, Ed. Polirom, Iaşi; 
 Șoflău, V., (2007), Dezvoltarea comunitară în spațiul românesc, în Practica dezvoltării 

comunitare, Ed. Polirom, Iaşi; 
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MODALITATI DE PREVENIRE A ABANDONULUI SCOLAR 

 
Prof. Georgeta Palade 

 
 
Şcoala are un rol important pentru viitorul elevilor şi implicit pentru viitorul societăţii. Ea are în 

acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Abandonul şcolar fiind 
una dintre provocările majore ale scolii ce are consecinţe negative atât asupra elevului care 
abandonează cât şi asupra societăţii; reprezinta forma extrema a absenteismului,  este o realitate 
socială complexă având o multitudine de cauze şi având nevoie, în consecinţă de diversificarea 
strategiilor didactice care să ducă la diminuarea abandonului şcolar, să promoveze metode în 
predare-învăţare incluzive care să răspundă nevoilor elevilor, să crească motivaţia elevilor de a-şi 
continua studiile. 

Implicarea părinților este esențială pentru succesul școlar al elevilor. Implicarea părinţilor în 
viaţa social-morală şi educaţională a copiilor: asistare la ore; participare activă la şedinţele 
organizate în şcoli; participarea, alături de copii, la activităţi extracurriculare; sprijinirea copilului în 
pregătirea temele pe acasă; comunicare eficientă cu copiii proprii 

Este necesara pregătirea personalului didactic pentru a dezvolta relații eficiente cu părinții și 
elevii și pentru îmbunătățirea abilitățile de management în clasă. Profesorii trebuie să stimuleze 
implicarea familiei oferind modalități de îmbunătățire a suportului parental.. Existența și 
diversitatea contextelor în care profesorii stimulează implicarea părinților în parcursul educațional 
al copilului pot prezice cu exactitate succesul școlar și social al acestuia. Importanța conexiunilor 
profesor-părinte și necesitatea formării profesorilor, cu referire directă la modul de stabilire a 
relațiilor eficiente cu părinții, pot contribui la îmbunătățirea cantității și calității interacțiunilor 
profesor-părinte 

Sunt studii care sustin ,, elevii ai căror părinți au fost identificați de profesori ca fiind mai 
implicați în activitatea școlară au avut niveluri ridicate de comportament prosocial și succes școlar. 
În plus, s-a descoperit că acei copii înscriși în clasele ai căror profesori au participat la programe de 
formare au înregistrat mai multe comportamente pozitive, inclusiv prin implicare mai mare în 
activitățile extrașcolare. Percepțiile negative încurajează comportamentele negative”, susține 
Herman.  

Sprijinul profesorilor în îmbunătățirea relațiilor cu părinții contribuie la realizarea unei educații 
mai bune pentru toți copiii, indiferent de apartenența socială, încurajând părinții să se implice în 
procesul educational. 

Parteneriate cu diverși actori sociali: medicul de familie, polițistul, preotul, pedagogi, psiholog, 
reprezentanți ai societății civile, în scopul desfășurării diverselor măsuri socio-educative, cu impact 
pozitiv asupra creșterii și dezvoltării armonioase a copiilor din comunitate. 

Parteneriat diriginte-psiholog şcolar în scopul alegerii programului sau activităţilor de 
intervenţie/ prevenţie şi aplicarea acestora în clasele de elevi cu nivel înalt al absenteismului: 

Activităţi  de autocunoaştere, dezvoltare personal, de dezvoltarea stimei de sine, consilierea 
individuală / consilierea de grup a elevilor privind prevenirea/ reducerea absenteismului, 
abandonului școlar 

Realizarea în şcoală a unor activități de consiliere individuală/ de grup pentru părinții elevilor, 
programe de consiliere de grup privind optimizarea relației familie- elev- școală 

Acordarea de suport elevilor cu risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul 
de învăţământ. 

Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea la activităţi extraşcolare a elevilor ce provin din 
familii dezorganizate şi cu posibilităţi materiale reduse. 

Participarea elevilor la un program de intervenție psiho – socio – educativ bazat pe consiliere 
psihologică şi implicarea activă a părinţilor în programe de intervenţie va duce la diminuarea 
problematicii abandonului şcolar. 
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Toate activitățile pe care le putem face pentru a preveni si combate abandonul scolar trebuie 
sustinute social de institutiile statului care ar trebui sa se concentreze pe eliminarea principalului 
factor al abandonului scolar si anume saracia. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAŢIONAL ABANDONUL ȘCOLAR                        
Cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. Palaș Rodica, Școala Gimnazială Dragomirești 

 

Abandonul școlar a atins cote alarmante. Suntem codașii Europei, în ceea ce privește finalizarea 
studiilor obligatorii. In vreme ce în întreaga Uniune Europeană există o tendință de scădere a 
fenomenului, în țara noastră acesta este în creștere. 

Subfinanțarea sistemului de învățământ, situația economică precară a multor familii din 
România, migrația economică sunt tor atâtea cauze ale abandonului școlar. Programele sociale 
propuse de Ministerul Educației Naționale nu reușesc să aducă îmbunătățiri majore ale frecvenței. 
Sunt, din păcate, copii nevoiți să muncească de la vârste fragede, pentru a-și susține familia ori 
pentru a avea grijă de frații mai mici. Familiile monoparentale ori cele cu un părinte sau cu ambii 
părinți plecați la muncă în străinătate au un control redus asupra programului de școală al copiilor.  

Copiii rromi și mai ales fetele din această etnie abandonează școala încă din gimnaziu. Situația 
generală este extrem de gravă și există riscul să se înrăutățească în continuare. Calitatea redusă a 
vieții și lipsa resurselor, slaba motivare a educabililor și lipsa de coerență a politicilor educaționale 
contribuie decisiv la abandon școlar și la excluziune sociale. Toți acești tineri care își întrerup 
cursurile la vârsta adolescenței nu fac altceva decât să devină o forță de muncă ieftină, necalificată, 
condamnată să trăiască la periferia societății bazate pe cunoaștere. Șomajul, marginalizarea socială 
vor face din ei niște inadaptați, care cu greu își vor găsi împlinirea atât pe plan profesional, cat și pe 
plan personal. 

La nivel rural, rata abandonului școlar este mai ridicată decât în restul țării. Copiii de la țară nu 
beneficiază, de cele mai multe ori, de aceleași condiții cu colegii lor din marile orașe. Părinții lor 
sunt de multe ori nevoiți să-și părăsească căminul, pentru a munci în străinătate, iar bunicii în a 
căror întreținere rămân nu pot să îi susțină emoțional și material, ca să nu mai vorbim de 
imposibilitatea de a-i ajuta să își facă temele. Situația este dramatică: copii care muncesc la câmp de 
la 8-9 ani, care se îngrijesc de vite ori muncesc cu ziua la diverse persoane pentru câțiva bănuți de 
mâncare. Abandonul este o așa-zisă soluție de moment, care îi va costa însă toată viața. 

Este mai mult decât necesar ca să se gândească strategii și programe educaționale capabile să 
asigure cele necesare studiului pentru copiii aflați în situație de risc (familii monoparentale/ cu 
părinți plecați în străinătate/ cu venituri modeste ori fără surse de venit/ rromi/ copii cu boli cronice 
ori cu cerințe educaționale speciale etc). Pe lângă inițiativele naționale, ar trebui ca fiecare 
comunitate să identifice nevoile și să sprijine eforturile de școlarizare și întreținere a copiilor în risc 
de abandon școlar. Comunitatea școlară, Biserica, Asociațiile non guvernamentale, agenții 
economici de pe raza localităților respective ar putea să dea o mână de ajutor pentru asigurarea unui 
cadru legal de asistență și de ajutor material, moral, uman dat tinerilor care, la un momemt dat, 
clachează din cauza lispurilor ori a  precarității situației lor materiale. 

Abandonul școlar este o plagă a societății moderne, în care informația este cel mai mare capital 
al reușitei individului. Este o condamnare injustă, a unei întegi pături sociale, atinse de sărăcie. Este 
o rușine a unei tări aflate în Uniunea Europeană și acest lucru trebuie imediat îndreptat. 
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Prevenirea abandonului şcolar-plan de măsuri 
 
 

Prof. Palcău Otilia-Gabriela 
Şcoala Gimnazială Tărlungeni, jud. Braşov 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului de învăţământ 

înaintea încheierii actului de studiu început.  
 
Elevii care abandonează şcoala, de obicei, s-au remarcat prin absenteism, prin rezultate slabe 

sau foarte slabe la învăţătură sau prin comportament deviant, ridicând deseori probleme. 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă, deoarece elevii care renunţă la şcoală nu 

consideră că aceasta ar fi o valoare şi nu îi înteleg importanţa. Aceştia sunt viitorii şomeri, cei fără 
calificare profesională, cei fără formaţia morală şi civică necesară rolului de părinte sau cetăţean.  

 
Rata absenteismului şcolar este mai mare în zone defavorizate, sărace. Starea de sărăcie îi 

determină pe părinţi să-şi exploateze copilul prin muncă. De aici şi scăderea interesului pentru 
şcoală, de aici şi lipsa de cultură. 

 
Propun în continuare câteva măsuri, în scopul ameliorării ratei de abandon: 
 
  Menţinerea legăturii permanente cu familiile elevilor sau tutorilor legali ai acestora (pentru 

elevii cu părinţii plecaţi în străinătate) prin înştiinţări scrise şi vizate la domiciliul elevilor. 
 

  Relaţia cadru didactic-elev va fi una de parteneriat în educaţie, ţinându-se cont de 
particularităţile de vârstă ale elevilor, de stilul de învăţare al acestora, de temperament, problemele 
create de mediul familial. 
 

  Parteneriatele cu toţi factorii educativi de pe raza comunei: Consiliul Local, Poliţie, Biserică, 
Dispensar, agenţi locali. 
 

  Realizarea unor cercetări pentru diagnosticarea relaţiei şcoală-familie prin: elaborarea 
chestionarului privind relaţia şcoală-familie, aplicarea chestionarului pentru părinţi (tutori legali), 
consultarea documentelor şcolare pentru creşterea gradului de participare a familiei la viaţa şcolii, 
discuţii formale, informale cu conducerea şcolii, cu părinţii, învăţătorii, diriginţii, elevii. 
 

  Antrenarea părinţilor în activitatea de informare şi formare educaţională: 
 

  elaborarea de programe educaţionale; 
 

  întâlniri colective cu părinţi-elevi-cadre didactice; 
 

  popularizarea materialelor informative în şcoli şi în alte unităţi-parteneri educaţionali 
(Biserică, Primărie). 
 

  iniţierea şi organizarea unor activităţi de către Comitetul de părinţi. 
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„SERVICII EDUCAȚIONALE COMPLEXE PENTRU 

PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR” 
 
 

Jászay Laura-Andrea, Pálfi Tünde-Rozália profesori înv. primar 
Şcoala Gimnazială “Tompa László”, Odorheiu Secuiesc, jud. Harhita 

 
 

        
 
Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru viitorul societăţii. Ea are în 

acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Ca orice instituţie şi 
şcoala prezintă o serie de dificultăţi, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. Abandonul şcolar are 
consecinţe negative atât asupra tânărului care abandonează cât şi asupra societăţii.  

În cadrul proiectului POSDRU, „Servicii educaţionale complexe pentru prevenirea şi corectarea 
abandonului şcolar”, proiect POSDRU cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”, 
elevii şcolii noastre au beneficiat de o atenţie deosebită în acest domeniu. Cu acești copii din 
grupuri vulnerabile am desfășurat activități de pregătire școlară suplimentară și de timp liber.  

Activităţile din proiect şi-au  propus să crească motivaţia elevilor pentru studiu şi să scadă rata 
absenteismului şi abandonului şcolar, să dezvolte la elevi sentimentul apartenenţei la un grup, să 
creeze un spaţiu în care se stimulează creativitatea şi iniţiativa elevilor. Prin activităţi s-a urmărit de 
asemenea creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii, dezvoltarea cetăţeniei active şi a 
dezvoltării personale.  

Elevii prezintă predispoziţii personale în funcţie de mediul social. Experienţele de viaţă şcolară 
şi extraşcolară diferă de la o persoană la alta. 

Prin participarea la acest proiect s-a  promovat egalitatea de şanse, dezvoltarea procesului 
didactic într-un cadru multicultural, susţinerea categoriilor dezavantajate, lupta împotriva 
abandonului şi eşecului şcolar. 

Reuşita preoiectului ne-a îndemnat să organizăm cât mai multe activităţi de acest gen.  
Lucrăm de mai mult de trei decenii într-o şcoală unde marea majoritate a elevilor sunt de 

naţionalitate maghiară. În unitatea noastră şcolară mai sunt şi copii de etnie rromă. Deoarece în 
celelalte şcoli din localitate ei nu sunt şcolarizaţi (din diferite motive, cel mai des din cauza că nu 
locuiesc în zona lor de şcolarizare), la noi sunt bineveniţi, au parte de tot sprijinul nostru omenesc  
şi profesional. Pe de altă parte, în această unitate şcolară se practică educaţie incluzivă, care are ca 
scop exploatarea resurselor existente a fiecărui copil, pentru a susţine participarea la procesul de 
învăţământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi. 

Organizăm orele de curs pentru a dobândi achiziţii cognitive, iar în activităţile extraşcolare ne 
străduim ca fiecare copil să aibă achiziţii în zona consolidării stimei de sine în raport cu şcoala.      
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Suntem convinşi că dificultăţile de adaptare la cultura şcolară sunt, de asemenea, un factor de 
risc ce trebuie luat în considerare în politicile privind participarea şcolară. Crearea sentimentului de 
apartenenţă la grup, dezvoltarea abilităţilor de comunicare în grup, lucrul în echipă, abordările 
educaţionale de tip inclusiv sunt tot atâtea direcţii către care şcoala s-ar putea îndrepta, astfel încât 
fiecare elev să îşi găsească locul în şcoală, să se simtă apreciat şi valorizat.  

Probabil achiziţiile fiecărui copil în zona autocunoaşterii şi a consolidării stimei de sine în raport 
cu şcoala reprezintă rezultate şcolare cel puţin la fel de valoroase ca şi achiziţiile cognitive la o 
disciplină sau alta. 
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CAUZELE ȘI PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar Pálkó Erika-Éva,  
Școala Gimnazială ”Kun Kocsard”, Ojdula 

 
 
În cazul școlii, unde sunt angajată, de cele mai multe ori elevii de etnie rromă abandonează 

școala din cauza părinților, care, având o situație precară materială, pleacă la lucru în străinătate 
pentru a primi bani mai mulți, și îi duc și copii. Iar sunt situații, când părinții pleacă singuri, fără 
copii, lăsându-și copii în grija bunicilor sau rudelor. De exemplu în clasa mea din 18 elevi 9 sunt de 
etnie rromă. Din cei 9 elevi zilnic frecventează școala 4 cu care lucrez diferențiat pentru o însușire 
mai bună a citit-scrisului și a operațiilor matematice, iar ceilalți vin la școală numai când părinții nu 
pleacă la lucru în străinătate. Așadar nu reușesc să însușească cititul și scrisul și devin analfabeți. 

 În literatura de specialitate fenomenul de abandon şcolar semnifică renunţarea la studiile 
şcolare din diverse cauze: cauze de ordin material, neputința elevului de a face faţă sarcinilor 
școlare, influenţe negative sau lipsa asistenţei educative.  

Abandonul şcolar, fiind o devianță școlară, înseamnă părăsirea sistemului educativ indiferent de 
nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut 
remarcaţi pentru absenteism, care este o problemă socială, şi întâmpină dificultăţi de comportament, 
pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Elevii absenteiști nu mai apreciază 
școala ca pe o instituție ce oferă beneficii importante în viitor, pentru ei frecventarea școlii 
înseamnă pierdere de timp. Acești elevi au rezultate foarte slabe și o stimă de sine scăzută. Așa, 
prezența la școală devine traumatizantă pentru ei.  

Abandonul școlar are mai multe cauze principale: cauze de ordin economic (ţările cu un venit 
mic pe cap de locuitor), de ordin sociocultural sau religios (apartenenţa la clasa socială, apartenenţa 
etnică, rasială, sexul, mediul urban/rural), de ordin psihologic, de ordin pedagogic (calitatea vieţii 
şcolare, pertinenţa conţinuturilor în raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, metodele şi 
stilurile didactice ale profesorilor, deschiderea și incluzivitatea şcolii faţă de problemele 
comunităţii) și este consecința absenteismului. 

Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană: 
școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; elevii nu mai consideră şcoala un viitor.  

Pentru rezolvarea acestei probleme avem nevoie de o mai bună intervenţie care se propune 
realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în 
echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor (frecvența școlară 
redusă, eșecul școlar, dificultățile de integrare, de natură socială, emoțională și  comportamentală) 
care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi pentru 
rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

După părerea mea cel mai important este identificarea principalelor motive ale abandonului 
școlar. Pentru a găsi cele mai bune modalități de prevenire a abandonului trebuie elaborat un plan 
de intervenție.  

Conform obiectivelor urmărite putem utiliza diferite metode, strategii, procedee, jocuri și 
exerciții: exercițiul numelui, joculeț de interrelaționare și de autocunoaștere, desenul grupului, 
jocurile Poţi să faci ca mine?, Ce-mi place la tine!, Drumul încrederii, Astăzi mă simt…, Reclama 
mea publicitară, Zidul, Nu sunt cum crezi!, Palma sincerității, etc., dansuri și mișcări. 

După ședințe putem identifica cauzele absenteismului și a abandonului școlar: motivaţie şcolară 
scăzută, lipsă de interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, imagine de sine 
scăzută, sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate, sărăcia, stil parental 
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indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate, presiunea 
grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor, frica de evaluare, de eșec, 
conflictul cu colegii. 

Cu utilizarea unor metode, strategii și jocuri în cadrul ședințelor putem dezvolta atitudinea 
pozitivă a elevilor faţă de şcoală și stima de sine, elevii reușesc să conștientizeze urmările negative 
ale absenteismului școlar, să identifice valorile importante furnizate de şcoală. 

Propunerea mea este implicarea atât sistemului familial, cât și a comunităţii locale în 
soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o 
valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie. În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi 
tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi 
nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată.  

Așadar e foarte important intervenţiile oportune din partea părinţilor, cadrelor didactice, şi a 
comunităţii pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 

Abandonul şcolar este o temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Învățătorii împreună cu 
consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii.  

Abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o 
relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

 
 
Bibliografie: 
 
 Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti  
 Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL  

,,PRIETENI LA DISTANŢĂ” 
 
 

Prof. Panait Anamaria, 
Şc. Gim. „Andrei Mureşanu”, Cehu Silvaniei, Sălaj 

 
 

TEMA PROIECTULUI 
PRIETENIA – DARUL CEL MAI DE PREŢ 
PARTENERI:   
   
 Grădiniţa cu P.N. Motiş, Şc Gim. Andrei Mureşanu, Cehu Silvaniei 
    Director : Prof. Mureşan Luminiţa 
  
 Grădiniţa cu P.N. Dobrin/ Şc. Gim. Nr 1 Dobrin 
          Director : Prof. Petran Delia Monica 

        
   GRUP ŢINTǍ: 
 Educatoarele  şi copiii de la Grădiniţa cu P.N. MOTIŞ 
 Educatoarele  şi copiii de la Grădiniţa cu PN DOBRIN 
 
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 
Anul şcolar : 2018 – 2019,sem II 
- cu posibilitate de prelungire - 
 
ARGUMENT 
În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să–şi dezvolte stări afective 

pozitive, să manifeste prietenie, armonie, ne-am propus să lărgim sfera noastră de prietenie prin 
parteneriatul educaţional între preşcolarii din două localităţi diferite. Astfel copiii nostri vor 
cunoaşte aspecte din viaţa celorlalţi ,vor vizita cele două unităţi de învăţământ. 

Realizând întâlnirile dintre copiii  şi educatoarele  celor două unităţi , chiar şi numai on-line 
vom reuşi să formăm o punte de legătură, preşcolarii vor fi îndrumaţi să înţeleagă prietenia, 
normele de convieţuire socială, precum şi adaptarea comportamentului propriu la cerinţele 
grupului cu care vin în contact.  

Asemeni tuturor unităţilor de învăţământ şi grădiniţele se înscriu cu toate forţele în procesul 
de obţinere a calităţii în educaţie.  

Pentru aceasta se gândesc schimbări în proiectarea managementului instituţional, în 
conceperea ofertelor educaţionale, în construirea mediului ambiental stimulativ. Se 
conştientizează tot mai mult nevoia de sprijin din partea diferitelor segmente ale comunităţii, dar 
şi de efort sporit din partea educatoarelor, care să depăşească graniţele profesiei, stabilind 
parteneriate cu alte grădiniţe, cu părinţii, cu organizaţii şi instituţii, atrăgând oportunităţi benefice 
unităţii. 

În urma analizei rezultatelor obţinute în anul şcolar precedent şi luând în calcul tendinţele 
actuale din sistemul educaţional românesc, am ajuns la concluzia că este benefică şi necesară 
lărgirea sferei de colaborări exterioare cu instituţii similare, atât pentru popularizarea 
experienţelor pozitive ale unităţii cât şi pentru a cunoaşte modalităţi noi de promovare a imaginii 
instituţiei, de relaţionare grădiniţă-comunitate. 

Colaborarea dintre cele două grădiniţe, devine astfel, o condiţie a realizării dezideratelor 
idealului educativ. 
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SCOPUL: 
 Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în 

societate, educarea abilităţii copiilor de a intra în relaţie cu cei din jur; 
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine 

şi faţă de ceilalţi; 
 Consolidarea capacităţii de a trăi emoţii pozitive, de prietenie în momentul întâlnirii cu 

copiii din altă localitate; 
 Promovarea schimbului de experienţă interculturală în vederea dobândirii unei imagini 

complete în ceea ce priveşte instituţiile de învăţămậnt preşcolar. 
 Asigurarea calităţii în educaţie. 
OBIECTIVE: 
 iniţierea de contacte cu valoare formativă între grupuri profesionale cu rezultate în 

realizarea standardelor curriculare; 
 cunoaşterea reciprocă a ofertelor educaţionale; 
 realizarea unui schimb informaţional referitor la dinamica relaţiei grădiniţă comunitate; 
 exprimarea de opinii cu privire la climatul relaţional, ambiental, cultural , moral specific 

colectivelor celor două unităţi şi a modului de valorizare a acestora; 
 
RESURSE UMANE: 

 Educatoarele din MOTIŞ  si DOBRIN 

 Copiii din grădiniţele înfrăţite 

 Părinţi 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Promovarea schimbului de experienţă. 

 Promovarea rapoartelor de colaborare. 

 Cunoaşterea reciprocă a unor metode utilizate în activitatea didactică. 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE: 

 Materiale didactice 

 Softuri educaţionale 

 Internet  

 Voluntariat 

MODALITǍŢI DE COMUNICARE: 

 Schimb informaţional la distanţă 

 Întâlniri faţă în faţă 

MODALITǍŢI DE PUBLICITATE: 
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 Pliante 

 Invitaţii 

 Anunţuri 

MODALITĂŢI DE SPONSORIZARE: 

 Alte surse pentru cheltuieli poştale 

EVALUAREA 

 Dialog 

 Chestionare 

 Rapoarte de activitate 

 Analiza modului de implicare a educatoarelor şi părinţilor în derularea proiectului. 

 Diseminarea experienţei pozitive. 

 C.D.-uri cu poze din timpul derulării proiectului 

 

PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL  „PRIETENI LA DISTANŢĂ" 

CALENDARUL  ACTIVITǍŢILOR 

An şcolar 2018-2019 

 
NR.  
Crt. CONŢINUT MIJLOACE  DE       

REALIZARE 
PERIOADA COORDONATORI 

1. “Prieteni la distanţă” 

- elaborarea şi redactarea 
proiectului; 

 - acceptarea  şi transmiterea 
lui între cele două unităţi. 

Format electronic 

    prin e-mail 

MARTIE  
2019 

Manager de proiect 
prof.Panait Anamaria 

 

2.  “Sa fim prieteni dragi,sa ne 
bucuram “ 

Vizita la gradinita 
din Dobrin 

     

APRILIE 
2019 

Educatoarele şi copiii 
de la grupele din cele 
două unităţi. 

3. “Iepurasi  de Paste pt.prietenul 
meu”          - Realizare de 
felicitari  cu motive pascale ce 
vor fi trimise copiilor de la 
grădiniţa parteneră 

Prin oficiul 
poştal/mail 

 

MAI       
2019 

 
Educatoarele şi copiii 
de la grupele din cele 
doua unităţi. 
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4. 
 
 

Schimb de materiale didactice 
utilizate în activităţile cu 
copiii. 

Diseminarea experienţei 
pozitive dobândite prin 
parteneriat. 

În format electronic  
sau prin oficiul 
poştal 

 In  cadrul 
activităţilor 
metodice,cercuri 
pedagogice  

Iunie 

2019 

 Educatoare din cele 
doua unităţi. 
 
 
 
 

 

 
 
DESCRIEREA PROIECTULUI 
                      
ETAPE 

1. stabilirea partenerilor dezirabili şi expedierea scrisorii de intenţie; 
2. discutarea nevoilor de dezvoltare profesională şi de diversificare a contactelor cu alte 
instituţii; 
3. contacte telefonice şi schimburi de idei între conducerile celor două unităţi; 
4. încheierea protocolului de colaborare; 
5. întocmirea calendarului de activităţi; 

DURATA: an şcolar 2018-2019 – sem. II, cu posibilitate de prelungire; 

BENEFICIARI: educatoarele, directoarele  şi copiii   preşcolari   din   cele   două   unităţi;  

MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

 

 expedierea  de  materiale  (  tipuri  de  documente,  materiale ilustrative, postere, 
fotografii ) prin poşta electronică şi PTTR; 

 realizarea unor schimburi de experienţă; 
 rapoarte de activitate; 
 diseminarea experienţei pozitive; 
 
FACTORI  CE   POT  FAVORIZA  COLABORAREA: 
 
 stabilirea de obiective realizabile; 
 realizarea unui calendar de activităţi clar, cu termene precise; 
 respectarea   reciprocă   de   către,   parteneri   a   prevederilor protocolului; 
 disponibilitate la modificări dictate de necesităţi; 

 
FINALITĂŢI: 

 
 mediatizarea în acţiunile metodice locale: comisii metodice, cercuri pedagogice; 
 întocmirea unui „cod de bună practică pentru realizarea unui brand instituţional"; 
 descoperirea a noi posibilităţi de colaborare şi implicare în alte parteneriate în 

beneficiul ambelor unităţi; 
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CAUZELE DE ORDIN ECONOMIC ALE ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar Pană Ana 
Școala Gimnazială Crușeț, Gorj 

 
 
În mod general se vorbește de factorii psihosociali şi externi ce declanşează abandonul şi care 

pot căpăta semnificaţie sub forma unor cauze la fel de generale: 
 condiţiile socio-economice şi culturale ale familiilor; 
 organizarea procesului educaţional; 
 contextul socio-economic al comunităţii din care face parte elevul. 

Particularizarea acestor cauze generale s-a făcut cu scopul de a argumenta practic existenţa unor 
premise ale abandonulu, căutându-se exemple concrete în realitate, cele mai frecvent întâlnite fiind 
cele care fac referire la: 

 antrenarea tinerilor în grupurile stradala; 
 situaţia materială precară a familiilor; 
 dezinteresul părinţilor faţă de situaţia şcolară a elevilor; 
 familii dezorganizate care nu asigură un control riguros asupra activităţilor desfăşurate 

de copil; 
 scăderea motivaţiei pentru învăţare şi educaţie generată de mirajul unui câştig rapid pe 

fondul existenţei sărăciei în familiile şi comunităţile din care fac parte.                                         
Aceste cauze derivă în principal din probleme de ordin social, dar nu putem limita abandonul 

şcolar doar la dimensiunea sa socială, aşa cum nici nu putem blama exclusiv familia, şcoala sau 
elevul.  

Cauze de ordin economic   
Pornind de la contextul socio – economic existent în România, putem evidenţia o serie de 

situaţii care justifică creşterea numărului de abandonuri şcolare prin: 
 Erodarea relevanţei educaţiei pentru succesul şcolar în afacerile facile 
 Creşterea şomajului – nerelevantă înrolarea în şcoli 
 Activităţile în economia din umbră – cerşitul, „spălător de parbrize” 
 În noul context, copilul poate deveni sursă de venit 
 Creşterea costurilor educaţiei 
 Degradarea condiţiilor de învăţământ 
 Relaxarea controlului obligativităţii  participării şcolare 
 Sărăcia este o formă majoră de discriminare educaţională 

Se  asociază impactul mediului defavorizant în care trăiesc copiii asupra formării lor sociale şi 
intelectuale cu discriminarea existentă la nivelul şcolilor şi care, determinând eşecul şcolar, îi 
împinge pe aceştia să renunţe la şcoală. 

Economia precară, caracteristică societăţii actuale, îşi pune amprenta asupra familiei, aceasta la 
rândul ei favorizând apariţia unor comportamente antisociale ce înglobează şi abandonul şcolar.  

Franchini şi Introna descriu trei căi prin care starea economică a familiei generează unele 
comportamente  antisociale: 

 prin hipoalimentaţie, morbiditate, carenţă igienică,  supraaglomerarea locuinţelor, 
incapacitatea educativă aceasta favorizând o structurare greşită a personalităţii; 

 prin climatul psihic influenţat de griji, supărări, nesiguranţă etc, acesta conducând la 
dispariţia preocupărilor educative; 

 prin faptul că îl determină pe copil să-şi creeze o scară defectuoasă de valori şi „îi 
provoacă o incapacitate de a suporta frustrările”. 
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Situaţiile particulare prezentate întăresc ideea dominantei cauzelor de ordin economic ca 
premise pentru apariţia abandonului şcolar, şi efectele sale asupra societăţii şi a individului. Este 
confirmată şi observaţia pe care Aristotel o face cu 1700 de ani în urmă, dar care pare la fel de 
actuală: 

„…nu s-ar putea tăgădui că educaţia copiilor trebuie să fie unul din obiectele de căpetenie ale 
grijei legiuitorului. Pretutindeni unde educaţia s-a nesocotit, statul a primit din pricina aceasta o 
lovitură funestă. 

 
 
Bibliografie: 
 
1) Adrian Hatos, „Sociologia educaţiei”, Ed. Polirom, 2006; 
2) Elisabeta Stănciulescu, „Sociologia educaţiei familiale, Ed. Polirom, 1998; 
3) Barbu, Gheorghe- Copiii din familiile sărace, în Calitatea vieţii, nr.1-2/1998; 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN 
ACTIVITĂȚI EXTRACURRCULARE ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE 

 
 

Prof. PANĂ Diana-Maria 
Grădiniţa cu P. P. „Palatul Fermecat” Reşiţa 

 
 
O educație adevărată se fundamentează în familie, apoi ea continuă în cadrul organizat al 

sistemului de învățământ, în grădiniță și școală, prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, 
educația se concretizează și se realizează prin puterea exemplului, prin modele educaționale 
autentice și de valoare. Competența pedagogică a cadrului didactic determină eficiența procesului 
educativ pe care acesta îl desfășoară în parteneriat cu educabilul, în vederea formării complete și 
complexe a personalității acestuia. Din această perspectivă, procesul instructiv-educativ devine un 
mijloc de prevenire și eradicare a fenomenului grav și tot mai prezent în învățământul românesc, al 
abandonului școlar. 

Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
școlii, părăsirea definitivă a sistemului educațional indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea 
obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului sau 
ciclului de studii început. Educabilii care abandonează școala sunt cei care din cauza dificultăților 
de comportament, de natură economică, materială, socio-emoțională se remarcă printr-un 
absenteism accentuat.  

Efectele abandonului școlar sunt dramatice și cu un impact negativ major și profund asupra 
economiei unei țări, dar și asupra unei societății în general, ca atare acest fenomen trebuie atent 
abordat și controlat, prin identificarea corectă și realistă a cauzelor care îl determină, prin 
identificarea și implementarea  unor măsuri și programe eficiente de prevenire și combatere a 
acestei probleme grave cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc actual. 

O societate modernă își propune ca ideal educational dezvoltatea potențialului fiecăruia, având 
nevoie de cetățeni bine formați și eficienți. De aici rezultă misiunea școlii, aceea de a asigura în 
condiții optime un proces instructiv-educativ de calitate, interactiv, creativ, centrat pe educabil, pe 
formarea autonomă și liberă a acestuia. A asigura calitatea educaţiei înseamnă a avea capacitatea de 
a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele politicilor educaţionale naţionale și 
europene. 

Acest proces complex presupune o bună planificare şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate 
ale învăţării, monitorizarea, autoevaluarea și evaluarea rezultatelor și îmbunătățirea lor permanentă. 
În conceperea unei strategii didactice eficiente, un rol important îl are selectarea și utilizarea acelor 
mijloace de învățământ care contribuie eficient la atingerea obiectivelor stabilite, care stimulează 
educabilii și îi implică activ în procesul lor de formare și informare. Frecvența utilizării mijloacele 
de învățământ, selecția acestora trebuie stabilită doar din perspectiva eficienței și relevanței pe care 
o au în contextul de învățare proiectat, planificat și transpus în acțiune de cadrul didactic. 

În efortul actual de modernizare a învățământului românesc, un loc central îl ocupă proiectarea, 
organizarea, planificarea și desfășurarea unui sistem de activități care să asigure creșterea calitativă 
a demersului didactic. Ca atare, în contextul noului curriculum, conceptul central al proiectării 
didactice, este demersul didactic personalizat. 

Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi având 
nevoie, în consecinţă de răspunsuri diversificate. Din acest motiv am ales să abordez această 
problemă prin intermediul activităţilor interdisciplinare şi transversale integrate în programa 
şcolară, prin activităţi extraşcolare ce trebuie promovate şi aplicate consecvent,  pentru a evita 
abandonul şcolar. 
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Oferta educațională cuprinde pe lângă viziunea și misiunea unității de învățământ, care trebuie 
să aibă în vedere binele educabililor și să antreneze toți factorii educaționali - familia, școala, 
comunitatea - și resursele materiale moderne, personal didactic de calitate, calificat și specializat, o 
paletă largă, variată de opționale și activități extracurriculare care să tindă în mod convergent către 
realizarea idealului educațional. Însă, o instituție de învățământ trebuie să aibă în vedere și derularea 
de proiecte și programe educaționale care să contribuie la prevenirea abandonului școlar. 

Astfel, în unitatea în care îmi desfășor activitatea, anul acesta școlar am coordonat două proiecte 
educaționale care au avut ca scop prevenirea abandonului școlar. Proiectul social derulat la nivel 
local ”Suntem toți copii” și proiectul extracurricular din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 
Comunitară ”Suflet pentru suflet”. De asemenea, am participat în calitate de partener la organizarea 
și desfășurarea unor activități sau acțiuni umanitare care au avut același scop, incluziunea școlară a 
copiilor cu dificultăți și prevenirea abandonului școlar. Am proiectat și planificat pe lângă acțiuni 
caritabile și activități educaționale recreative cu copiii acordându-le sprijinul necesar formării și 
dezvoltării deprinderilor, priceperilor de autonomie personală și socială. Susținem o educație prin 
metode diverse, formale și informale (vizite, ieșiri la teatru, film, etc.) 

Proiectele dezvoltă  și aplică un demers educativ ce urmăreşte: reducerea absenteismului şcolar, 
dezvoltarea unei personalităţi armonioase a copiilor manifestată prin comportamente sociale, 
vocabular elaborat şi încredere în propriile capacităţi, întărirea relaţiilor dintre triada părinţi-copii-
cadre didactice, optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare. 

Ne dorim ca prin intermediul unor astfel de proiecte și activități extracurriculare să creștem 
accesul la educație pentru copiii care provin din familii defavorizate, monoparentale sau cu resurse 
financiare reduse. Acest scop se înrădăcinează într-o realitate socială dificilă, a unor familii cu nivel 
educațional și material precar, fără motivația și mijloace de sprijin în educația copiilor lor. Ca atare, 
constatând că în multe cazuri, aceste realități au drept consecință abandonul școlar foarte timpuriu și 
analfabetismul, ne dorim ca prin activitățile prilejuite de acest proiect, activități de voluntariat, 
caritabile, educaționale, să creștem calitatea vieții acestor copii, prin facilitarea accesului la 
educație. 

Ne-am propus ca prin activitățile desfășurate să responsabilizăm comunitatea, să creștem gradul 
de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor, să promovăm socializarea 
și cooperarea între copii, să formăm comportamente și abilități sociale adecvate diferitelor situaţii. 
Participarea la acţiuni de voluntariat, implicarea tuturor în activităţile propuse în proiect au 
contribuit decisiv și în mod direct la atingerea obiectivelor propuse. 

Copiii noştri sunt nevoiţi zi de zi să facă faţă provocărilor, iar în  încercările lor de a rezolva 
problemele din lumea minunată și simplă a copilăriei trebuie să-și găsească locul  și manifestarea  
activă în cadrul școlii și comunităţii responsabile și responsabilizate. Educaţia raţional-emotivă şi 
comportamentală promovează ideea că un copil poate să înveţe să-și ajute semenii. 

Învăţându-l pe copil de la o vârstă fragedă să prindă drag de tot ceea ce înseamnă filantropie, 
voluntariat, generozitate, noblețe sufletească, ne asigurăm un viitor frumos bazat pe încredere și 
respect între membrii unei societăți. 
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MODALITĂȚI DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE  

ALE ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Prof. PANĂ DOINA IULIANA 
Școala Gimnazială Nr. 22 Galați 

 
 
Abandonul școlar est în esență o consecință a insuccesului școlar. În literatura de specialitate 

există o serie de definiţii ale succesului / insuccesului şcolar.  
Ioan Nicola defineşte succesul/insuccesul şcolar ca fiind „gradul de adecvare dintre nivelul 

dezvoltării psihofizice a elevului şi solicitările obiective ce i se adresează în procesul de 
învăţământ”. Acelaşi autor afirmă că „succesul şcolar/reuşita la învăţătură desemnează concordanţa 
ce se stabileşte între solicitări şi nivelul dezvoltării psihofizice a elevului.  

Insucesul/eşecul/nereuşita/ rămânerea în urmă la învăţătură este un indice al discordanţei dintre 
cei doi poli”.  

Dacă eficienţa procesului de învăţământ presupune raportarea randamentului/ performanţelor 
şcolare la solicitările obiective, succesul/insuccesul şcolar presupune raportarea concomitentă atât la 
exigenţele externe, cât şi la posibilităţile interne ale elevului.  

În „Dicţionarul de pedagogie”, eşecul şcolar defineşte „ acele situaţii didactice educative care 
consemnează imposibilitatea momentană a elevului de realizare a obiectivelor pedagogice propuse 
la diferite niveluri ale procesului de învăţământ”.  

M. Stoica defineşte eşecul şcolar ca fiind „o realitate complexă de şcoală contemporană, 
determinat de cauze psihoindividuale, socio-familiale şi pedagogice şi poate fi prevenit, diminuat şi 
înlăturat dacă este la timp identificat pe baza studierii cauzelor, dacă se cunosc fazele acestui proces 
şi se acţionează în etape de către toţi factorii educaţionali folosind metode adecvate” . 

Cadrele didactice consideră că motivele pentru care elevii abandonează școala sunt starea 
materială, lipsa de supraveghere, lipsa de interes, lipsa de perspectivă. Mulți profesori sunt 
nemulțumiți de faptul că familia nu este interesată de colaborarea cu școala și de aici lipsa de 
supraveghere a elevilor. 

Din punctul de vedere al elevilor, cauze ale abandonului ar fi corigența, repetenția, anturajul, 
părinții, starea materială și faptul că școala nu le oferă nicio perspectivă. Părinții sunt de părere că 
motivele abandonului sunt starea materială, lipsa de comunicare și nu în ultimul rând, faptul că 
propriii lor copii nu îi mai ascultă. 

Din cauza programului foarte încărcat la locul de muncă, a stresului din viața cotidiană, părinții 
nu mai au timp să comunice eficient cu copiii, să acorde timp pentru verificarea cantitativă și 
calitativă a temelor. Astfel, de cele mai multe ori, află prea târziu de situația școlară a copiilor lor.  

O altă cauză a abandonului o reprezintă atitudinea indiferentă sau negativă a părinților față de 
educație. Deși la nivel declarativ mulți dintre ei susțin că fără școală în ziua de astăzi copiii nu au un 
viitor asigurat, relația acestora cu școala este pasivă, rezumându-se doar la participarea la ședințele 
cu părinții. Elevii resimt puternic dezinteresul părinților și carențele afective din familie, lipsa de 
comunicare cu aceștia și de cele mai multe lor, apropierea ori depărtarea de școală se realizează în 
funcțiile de relațiile cu profesorii. Dacă relația cu profesorul este una deschisă, hrănitoare 
emoțional, perfomanțele școlare sunt mai mari. 

Elevii aflați în abandon școlar sunt elevi slabi la învățătură, care nu sunt sprijiniți nici de părinți, 
nici de profesori. Marea majoritate provine din familii dezorganizate, adesea monoparentale sau cu 
părinții plecați în străinătate. 

Un rol important în prevenirea abandonului îl are școala ce constituie elementul de stimulare 
atât  a schimbării în sensul de atragere a elevilor la școală, cât și a implicării părinților în educația 
copiilor. 
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Este necesară o apropiere mai mare a cadrelor didactice de elevii aflați în risc de abandon și de 
familiile acestora nu numai prin organizarea de activități cu părinții, ci și prin oferirea de sprijin și 
asistență socială pentru a găsi soluții punctuale și motivare a participării școlare  

Activitatea cadrului didactic trebuie centrată pe elev, pe nevoile lui, prin construirea unei relații 
profunde cu elevul și o comunicare eficientă. 

Implicarea acestor elevi în activități extracurriculare, serbări, excursii, competiții sportive, 
cercuri tematice reprezintă o bună metodă de a-i motiva, de a le crește stima de sine și a-i atrage 
spre școală, de a-i ține departe de anturajele nefavorabile care uneori, sunt responsabile de părăsirea 
timpurie a școlii.  

Un alt factor care conduce la prevenirea abandonului școlar îl constituie dezvoltarea unor 
programe de tip „Școală după școală”, „A doua șansă”, „Scoala de vară” prin care copiii participă la 
activități educaționale și extracurriculare într-un cadru organizat sub supravegherea cadrelor 
didactice, ce le oferă posibilitatea de recuperare, ameliorare și dezvoltare nu doar a cunoștințelor, ci 
și a comportamentului. 
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STUDIUL DE SPECIALITATE 

ABANDONUL ȘCOLAR - CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE LA 
ORELE DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 
 

Prof. Panduru Ion Daniel,  
Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj 

 
 

      Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
     Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor.  

De asemenea, se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor 
responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor 
comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru 
identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa 
negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea    frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
     Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
     Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală..  
      Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
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Educația fizică  din contribuie nu numai la buna condiție fizică și sănătate a elevilor, dar, de 
asemenea, ajută tinerii să facă și să înțeleagă mai bine activitatea fizică, cu repercusiuni pozitive 
pentru întreaga lor viață.  
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Abandonul școlar 
 
 

Prof. Doinița Panici 
Școala Gimnazială nr. 22, Galați 

 
 
În contextul actual, guvernul, organismele şi organizaţiile internaţionale consideră educaţia unul 

dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a standardelor de viaţă, de diminuare şi prevenire a 
diferitor fenomene cu impact negativ asupra copiilor şi tinerilor (abandon şcolar, corupţie, 
infracţionalitate juvenilă, delincvenţă, muncă ilegală,) şi de a oferi alternative pentru soluţionarea 
situaţiilor de criză, ca: sărăcie, excluziune socială, discriminare, acces limitat la informaţie  

Abandonul școlar este un fenomen cu care se confruntă toate școlile indiferent de mediul în care 
funcționează. Este de fapt un proces pe parcursul căruia elevul se îndepărtează de școală. Cauzele 
sunt multiple și pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de altfel 
primul pas spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea acestora: motivaţie şcolară scăzută, 
lipsă de interes, imagine de sine deteriorată, sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse, 
pasivitate; refuzul de a adera la o alegere făcută de alţii, sărăcia, stil parental indiferent, neglijent,  
părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate, presiunea grupului, supraîncărcarea şcolară, frica de 
evaluare, conflict cu colegii, practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante, 
formă de apărare împotriva disciplinei excesiv de rigidă şi severă. 

Un prim pas în diminuarea acestui fenomen este identificarea factorilor de risc. Această 
activitate trebuie realizată la începutul fiecărui an școlar prin completarea unor fișe personale și 
aplicarea unor chestionare elevilor și părinților cu ajutorul învățătorilor și profesorilor diriginți. 
Monitorizarea sistematică a copiilor în risc are rolul de a urmări situaţia acestora pe parcursul anului 
şcolar, cât şi de a evalua contribuţia  pe care măsurile întreprinse de şcoală le au asupra ameliorării 
şi prevenirii absenteismului şi abandonului şcolar.  

Datele obţinute prin intermediul instrumentelor de monitorizare a elevilor în situaţie de risc ne 
ajută să avem o imagine de ansamblu şi de detaliu asupra fenomenelor de absenteism şi abandon 
şcolar. 

Datele colectate şi analizate pot ajuta şcoala în mai multe direcţii de acţiune: 
1. cunoaşterea situaţiei din propria şcoală în comparaţie cu a altor şcoli; 
2. posibilitatea de a urmări realizarea unor obiective din planul de dezvoltare a şcolii şi de a 

putea implementa, la timp, măsuri corective; 
3. posibilitatea de raportare a situaţiei către diverse foruri de decizie, în orice moment al anului 

şcolar; 
4. posibilitatea de a cunoaşte mai bine elevii şi familiile din care provin aceştia, în vederea unei 

mai bune colaborări şi a unei abordări educative cât mai adaptată specificului acestora. 
Există mai multe arii generale în care activităţile de combatere şi prevenire a absenteismului şi 

abandonului pot fi sprijinite de datele statistice obţinute cu ajutorul informaţiilor colectate. 
 identificarea stării de fapt la nivelul propriei unităţi de învăţământ;  
 realizarea unor analize comparative reale ale situaţiei înregistrate în propria şcoală cu cele 

înregistrate în celelalte unităţi de învăţământ; 
 o abordare metodologică unitară la nivelul întregii ţări, aceste comparaţii vor putea fi 

realizate în mod sistematic. 
Prin intermediul acestor instrumente, şcoala va putea proiecta activităţi mai specifice legate de 

procesul de informare şi formare a actorilor din sistemul de educaţie cu privire la dezvoltarea de 
strategii eficiente de prevenire şi combatere a fenomenelor de abandon şi absenteism, orientate de 
date credibile, verificabile şi comparabile.  

Consecinţele părăsirii şcolii sunt grave și resimţite de persoana în cauză pe tot parcursul vieţii, 
reducându-i şansele de participare la viaţa socială, culturală şi economică a societăţii. De asemenea, 
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pentru cel care a abandonat şcoala creşte riscul de şomaj, sărăcie şi excluziune socială. Va avea 
consecinţe asupra remuneraţiei primite de-a lungul carierei, a bunăstării şi a sănătăţii atât a sa cât şi 
a copiilor săi. Abandonul şcolar al părinţilor reduc şansele copiilor de a reuşi la școală. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. înv. primar Pantilimon Petronela Delia 
Şcoala Gimnazială ,,Sfânta Varvara” Aninoasa, jud. Hunedoara 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o reală problemă a şcolii româneşti, în ultima perioadă, deoarece 

atât copiii, dar mai ales părinţii, nu sunt convinşi că şcoala este importantă sau că îi ajută în viaţă, că 
reprezintă un viitor.  

Elevii care abandonează şcoala fac parte în general din medii sărace, au absentat foarte mult pe 
parcursul anului şcolar, au avut şi alte probleme de comportament, fiind sancţionaţi în repetate 
rânduri în şcoală, dar poate au rămas şi repetenţi. 

O cauză este şi dezinteresul părinţilor pentru şcoală, aceştia considerând că proprii copii 
degeaba învaţă, că ,,oricum nu-şi găsesc un loc de muncă, nici cu şcoală, nici fără şcoală” sau că nu 
îi pot convinge pe copii să mai vină la şcoală spunând: „N-am ce să-i fac, doamna, nu mai vrea să 
vină la şcoală”.  

Climatul familial este de obicei hotărâtor în parcursul şcolar al copilului. Dacă familia este 
dezorganizată ca urmare a unui divorţ, dacă climatul familial este imoral şi conflictual sau excesiv 
de permisiv, părinţii neavând nici o autoritate în faţa copiilor sau din contră au un comportament 
tiranic cu copiii, toate acestea pot duce la abandonul şcolar. 

De asemenea, anturajul negativ îl debusolează pe copilul care are un psihic labil din cauza unor 
probleme din familie, dorinţa de a scăpa de sub tutela părintească şi de a încerca prin metode 
necinstite să-şi procure hrană, îmbrăcăminte sau alte obiecte, pot fi cauze ale abandonului şcolar. 

Pentru societatea românească efectele abandonului şcolar sunt grave deoarece aceşti copii care 
abandonează şcoala nu vor avea nici o calificare profesională, nici formarea morală pentru a deveni 
părinţi la maturitate, ba chiar pot deveni infractori ne-având o educaţie corespunzătoare ca să 
înţeleagă necesitatea unui loc de muncă pentru întreţinerea unei familii. Ei sunt viitorii şomeri sau 
cei care vor solicita la primării, la majorat, ajutoarele sociale.  

Prevenirea abandonului şcolar se poate face identificând copiii cu risc de abandon şi încercarea 
de a implica mai mult familia în viaţa şcolară a copilului, încercarea de a-i atrage prin diverse 
activităţi comune copii-părinţi.  

Comunitatea locală este benefic, de asemenea, să fie mai implicată în soluţionarea situaţiilor de 
risc de abandon sau chiar a celor de abandon şcolar. 

Activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, vizite la muzeu, etc), responsabilizarea la 
nivelul clasei, activităţile de consiliere, stimularea elevilor cu rezultate bune la învăţătură, 
valorizarea elevilor aflaţi în dificultate prin diferite activităţi, toate acestea pot duce la prevenirea 
abandonului şcolar. 

Poate o soluţie pe termen lung de prevenire a abandonului şcolar începe chiar de la grădiniţă, 
atunci când noi, cadrele didactice ne dăm seama după frecvenţa unui copil, dacă familia înţelege 
necesitatea educaţiei prin şcoală sau nu. Atunci este momentul de a-i atrage pe copii în activităţi 
adecvate vârstei lor, după puterea şi capacitatea fiecăruia.  

Trebuie să avem tot timpul în minte faptul că fiecare copil este unic şi valoros, că fiecare copil 
poate învăţa indiferent de mediul social din care provine. De noi depinde să descoperim aptitudinile, 
competenţele şi nevoile fiecăruia şi să facem totul ca să le dezvoltăm. 

Sunt indicate de asemenea, diferite metode de lucru cu părinţii pentru prevenirea abandonului 
şcolar, cum ar fi consilierea individuală, de grup, dezbaterea, lectoratele cu părinţii, „Şcoala 
părinţilor”, grupuri de sprijin, ateliere de lucru, etc.  
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ABANDONUL ȘCOLAR-CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
 

Profesor învățământ primar: Pantiș Loredana Anca 
Școala Primară Nr. 1 Finiș 

 
 
Atât cadrele didactice cât și elevii au datoria de a face ca activitatea didactică să fie cât mai 

benefică și atractivă pentru subiecții acțiunii didactice. La rândul lor, elevii au datoria de a participa 
activ și de a se implica într-o activitate. Doar printr-o activitate comună între subiectul educației și 
modelatorul lor se pot realiza lucruri mărețe. Cu cât activitățile sunt mai diverse, cu cât elevii sunt 
ancorați în aceste activități, cu atât activitatea va fi de un real succes și elevii vor participa cu drag 
la dezvoltarea ei. Implicit vor fi atrași spre școală într-o epocă în care mass-media și gadget-urile au 
acaparat tot mai mult piața.  

În momentul în care nu există o reală comunicare între toate structurile educației, și aici ne 
referim la societate, familie, școală vor fi tot mai multe cazuri de abandon școlar. Abandonul școlar 
apare ca urmare a lipsei de educație a părinților  (în  cazul în care părinții, ei înșiși nu au studii, 
aceștia abandonând și ei de tineri mediul școlar), a imposibilității acestora de a-i trimite pe elevi la 
școală, ne referim din punct de vedere material (sunt cazuri unde părintele l-ar trimite la școală, dar 
are dificultăți în a-i oferi minimul de subzistență, ce să mai vorbim de rechizite școlare).  

O altă cauză a abandonului școlar poate fi lipsa de interes din partea elevilor, considerând că 
școala nu îi ajută la nimic, nu au nici un viitor prin școală, ea fiind o sumă de informații fără o bază 
reală. Acceptăm faptul că școală ar trebui ancorată tot mai mult spre viitor, dar necesitatea bazei 
teoretice trebuie să existe. Desigur baza teoretică trebuie sprijinită printr-o bază practică, în acest fel 
activitățile sunt ancorate în prezent, iar elevul își folosește toți receptorii pentru a înțelege o anumită 
noțiune, un anumit fenomen. Toate acestea se pot întâmpla doar dacă se va investi tot mai mult într-
o bază materială în cadrul școlilor, acestea să devină tot mai moderne și în pas cu schimbările din 
comunitate.  

Apariția a tot mai multor schimbări într-un timp foarte scurt nu face altceva decât să bulverseze 
atât societatea, cadrele didactice cât și elevii. Ar fi nevoie de un ideal educativ și de o țintă de atins 
pe o perioadă mai lungă de timp în care să poată apărea adaptarea. Se știe că dacă toți factorii 
educației vor încerca să dea vina unii pe alții de neajunsurile sistemului, de neadaptarea elevilor, de 
neimplicarea cadrelor didactice, cazurile de abandon vor fi tot mai multe. Atâta timp cât părintele îl 
va considera pe cadrul didactic ca fiind unicul vinovat de ceea ce se întâmplă cu copilul său, sau 
cadrul didactic va considera că singurul părintele este responsabil de devenirea elevului, iar elevul 
va crede că școala este doar o sursă de informații și atât, abandonul școlar va fi tot mai des la toate 
nivelurile.  

Modalitățile de prevenire a abandonului școlar sunt multiple: în primul rând o implicare mai 
mare din partea părinților (ne referim la faptul că aceștia să-i verifice mai des pe elevi, să țină 
legătura cu cadrul didactic, să impună limite în ceea ce privește utilizarea gadget-urilor), o atenție 
sporită din partea cadrelor didactice – în momentul în care se observă o intenție de abandon școlar 
să se intervină prompt și ferm cu mijloacele pe care le au la dispoziție; existența unui consilier 
școlar care poate să le explice mai bine elevilor rolul școlii în viața acestora; accentul pus încă din 
ciclul preșcolar pe necesitatea dezvoltării sociale, intelectuale a copiilor subliniindu-se faptul că 
școala este un loc de adaptare socială și în același timp un loc de dezvoltare intelectuală. Este de 
știut faptul că elevii învață mai mult și mai ușor unii de la alții. 

Devenirea noastră ca oameni stă în primul rând în mâinile noastre, dar până când noi ne dăm 
seama de acest lucru e nevoie ca cineva să ne deschidă ochii, să ne explice ce importanță au 
lucrurile, să beneficiem de îndrumare și acest lucru se poate întâmpla în școală.  
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ACTIVITĂŢI DE PREVENŢIE ŞI INTERVENŢIE                                         
ÎN CAZUL ABSENTEISMULUI 

PLAN DE LECTIE: 

Pap Katalin: 

 

Problemele economice, problemele de relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu 
familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a 
părinţilor sau munca în străinătate etc. determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în 
trecut. La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 
dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare 
şi notare, frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, 
uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. 

 Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al 
existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 
motivaţie, încredere în educaţia şcolară. Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel 
liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 

 Acest material se doreşte a fi un suport pentru diriginţii care se confruntă cu problema 
absenteismului. Activităţi 

 ACTIVITATEA: Surse de stres şcolar 

OBIECTIV: Identificarea surselor de stres şcolar 

NIVEL: gimnazial, liceal  

MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane 

DURATA: 25 min. 

 DESCRIERE: Se împarte clasa pe grupe de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă realizează timp de 10 
min. o listă cu surse de stres şcolar pe care o prezintă apoi întregii clase. Urmează discuţii cu 
întreaga clasă: pot fi înlăturate, diminuate, tolerate necesitând adaptare, etc. 

 2. ACTIVITATEA: Reacţii la stres  

OBIECTIV : Conştientizarea reacţiilor la stres 

 NIVEL: gimnazial, liceal 

 MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane 

 DURATA : 40 min. Planuri de lecţie pentru prevenirea abandonului şcolar  

DESCRIERE: Se împarte clasa în grupuri de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă notează timp de 15 
min. reacţiile avute într-o situaţie considerată stresantă (test, teză, examen etc.),după care le vor 
prezenta întregii clase. Se vor nota reacţiile fizice/ fiziologice (ex:dureri de inimă, transpiraţii 
excesive, dureri de cap ), cognitive (ce au gândit), emoţionale (ce au simţit), comportamentale (cum 
s-au comportat) .În final se vor identifica câteva modalităţi de reevaluare a evenimentului considerat 
stresant prin prisma gândirii pozitive.  

3. ACTIVITATEA: Diploma mea 
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 OBIECTIV:Dezvoltarea stimei de sine 

 NIVEL: gimnazial, liceal 

 MATERIALE NECESARE : fise, creioane 

 DURATA: 20 min. 

 DESCRIERE: Fiecare elev primeşte o fişă cu titlul ”Diploma mea” pe care o completează. 
După completarea fişei cei care doresc, o prezintă clasei. 

 4. ACTIVITATEA: Cine sunt eu? 

 OBIECTIV: Dezvoltarea stimei de sine 

 NIVEL: gimnazial  

MATERIALE NECESARE: fişe, lipici, foarfece, creioane, carioca, reviste  

DURATA: 30 min. 

 DESCRIERE: Se înmânează fiecarui elev fişa “Cine sunt eu?” şi se pun la dispoziţie 
materialele. Elevii primesc ca sarcină realizarea timp de 15 min. a unui colaj/desen care să le ofere 
celorlalţi o idee despre cine sunt ei. Pentru realizarea sarcinii elevii pot folosi cuvinte, simboluri, 
desene la libera alegere. După realizarea sarcinii se fac grupuri de câte 3-4 elevi în care fiecare va 
împărtăşi celorlalţi ce a făcut. Grupurile vor discuta aspectele comune timp de 5 min. În final se 
reface grupul mare şi se discută timp de 10 min: a fost uşoară/grea sarcina, care sunt lucrurile 
comune descoperite, i-a ajutat exerciţiul să se cunoască mai bine etc. 

 5. ACTIVITATEA: Cum mă văd eu, cum mă definesc ceilalţi? 

 OBIECTIV: Construirea unei imagini de sine pozitivă 

 NIVEL: gimnazial  

MATERIALE NECESARE: coli A4, markere, creioane colorate, tablă/flipchart                                   
DURATA: 50 min. 

 DESCRIERE: Acest exerciţiu oferă elevilor posibilitatea de a-şi defini calităţi personale care 
contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor. Elevii sunt împărţiţi în grupe de 5 şi 
primesc câte o foaie A4 şi creioane colorate. Fiecare elev desenează conturul propriei palme pe 
foaie, pe care îşi va trece numele. Pe degetul mare îşi va trece o calitate proprie (trăsături de 
caracter, însuşiri morale; de ex.: generos, inteligent, simpatic, talentat etc.).  

Exerciţiul se continuă cu precizarea altor calităţi de către colegii de grup – fiecare membru al 
grupului va scrie o calitate a colegului său pe celelalte “degete” ale conturului palmei acestuia. În 
felul acesta, la sfârşit fiecare membru va avea un contur al palmei inscripţionat cu calităţi 
identificate atât de el, cât şi de colegii săi. În final se afişează toate colile cu desene pe tablă sau pe 
foaia de flipchart.  

O variantă a exerciţiului cuprinde precizarea unui comportament pozitiv (sau a mai multor 
comportamente). Se insistă ca elevii să identifice calităţi (aspecte pozitive), nu defecte (aspecte 
negative) ale propriei personalităţi. Sugestii pentru profesori: Accentul se pune pe valorizare. Dacă 
profesorul observă că sunt elevi care nu reuşesc să identifice aspecte pozitive ale comportamentului 
sau caracterului lor, pot fi completate “degetele” doar de ceilalţi membri ai grupului. În felul acesta, 
elevul respectiv va reuşi, cu ajutorul celorlalţi, să se cunoască şi să autovalorizeze propriul 
potenţial. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂSEŞTI 
prof. PAPARIGA IULIA 

 
 
Educaţia este ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor şi activităţilor de învăţare 

şi formare de competenţe academice sau profesionale. Educaţia include atât activităţile de învăţare în 
context formal, cât şi în context nonformal sau informal. 

Abandon școlar  înseamnă părăsirea învățământului obligatoriu anterior finalizării acestuia, 
respectiv renunțarea la studiu în mod deliberat sau forțat de anumite împrejurări. 

 

Factori generatori ai abandonului școlar 

Factorii favorizanţi ai abandonului școlar pot fi evaluaţi din trei perspective: 
1. Factori psihologici - 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, precum şi refuzul de a adera la o alegere făcută de alţii (reacţie la presiunea 
exercitată de dorinţele adulţilor). 

2. Factori sociali - care ţin de condiţiile socio-economice ale familiei: dificultăţi materiale, nivel 
educaţional scăzut al familiei, stil parental indiferent, neglijent şi lipsa controlului parental, familii 
dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate. 

3. Factori psihopedagogici - care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): 
presiunea grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, 
umilirea elevului) evaluarea subiectivă, 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. 

Abordarea personalizată a elevilor aflați în situație de risc de abandon, vizează pe de o parte, 
reducerea impactului negativ al unor factori legați de socializare primară în familie (lipsa de 
susținere din partea părinților, implicarea în activitățile domestice în detrimentul implicării școlare, 
lipsa condițiilor necesare studiului în familie, lipsa unui bagaj cultural-lingvistic în cadrul familiei), 
iar pe de altă parte, prevenirea sau diminuarea intervențiilor negative ale unor factori legați de 
experiența școlarizării (adaptarea la orarul școlar și la solicitările curriculumului școlar, incluziune 
în colectiv). 

Etape în aplicarea măsurilor de prevenire și reducere a abandonului școlar 

 Evaluarea situației existente și a factorilor generatori ai abandonului școlar 

Profesorii consilieri din Școala Gimnazială Băsești trebuie să adopte un comportament proactiv 
cu scopul de a iniția un proces de identificare a elevilor aflați într-o situație de risc de abandon. 
Pentru o identificare corectă, este necesar ca acești elevi să fie monitorizați în ceea ce privește 
adaptarea încă de la începutul școlarizării. În acest caz, profesorii diriginți au rolul de a identifica 
din timp elevii care riscă să ajungă la un moment dat în situația de a abandona școala (se urmăresc 
absențele înregistrate în catalog), cauzate de influențe de natură socială, psihologică și 
psihopedagogică. 

În vederea evaluării situației de abandon școlar, Școala Gimnazială Băsești trebuie să țină cont 
de următoarele componente:  

 Condiţiile existente din unitatea de învățământ cu privire la anumite probleme: de 
infrastructură şcolară (ex: defecţiuni la sistemul de încălzire sau de iluminare, lipsă alimentare cu 
apă curentă, igiena necorespunzătoare, insuficienţa dotărilor materiale ale sălilor de 
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clasă/laboratoarelor/bibliotecii, inexistența unui mijloc de transport); 

 Situaţia participării la procesul de învăţământ al copiilor înscrişi, pentru depistarea precoce a 
riscurilor de abandon şcolar: copii din familii aflate în dificultate socială, copii exploataţi prin 
muncă, copii care pleacă pentru o perioadă de câteva luni în străinătate sau ai căror părinţi sunt la 
muncă în străinătate, copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal, cu măsuri educative, 
copii cu difcultăţi de învăţare; 

 Situaţia copiilor şi tinerilor care au abandonat de timpuriu şcoala: copiii şi tinerii care au 
abandonat şcoala şi care nu sunt incluşi în programul „A doua şansă”. 

Tot în etapa de evaluare se realizează identificarea resurselor şi oportunităţilor, cum ar fi: 

- surse de finanţare: sponsori, programe şi proiecte care finanţează îmbunătăţirea accesului la 
educaţie al copiilor; 

- resurse umane din comunitate care au beneficiat de formare pe teme de interes pentru 
prevenirea abandonului şcolar şi pentru relaţionarea cu familiile în dificultate; aceste resurse umane 
pot fi: cadre didactice, mediatori şcolari, mediatori sociali, asistenţi sociali, voluntari etc.;  

- organizaţii neguvernamentale (din comunitate sau din judeţ) cu experienţă în domeniu şi care 
ar putea fi potenţiali parteneri ai Consiliului Local. 

Prezența abandonului școlar este cauzată de o multitudine de factori, de cele mai multe ori de 
natură familială. În vederea identificării cauzelor absenteismului, și implicit a abandonului școlar, 
unitatea de învățământ trebuie să ofere o mai bună comunicare atât între şcoală şi părinţi, precum şi 
între părinţi şi copii, în legătură cu anumite probleme depistate, cum ar fi: 

 Dificultăți de navetă; 

 Copii abandonați de unul sau ambii părinți; 

 Plecarea părinţilor în străinătate; 

 Dezinteresul elevului pentru studiu și educație; 

 Nivelul scăzut de educaţie a părinţilor; 

 Starea materială precară a familiei ceea ce impune incapacitatea acestuia de a urma studiile; 

 Participarea copiilor la întreţinerea familiei prin obţinerea unui loc de muncă, prin 
desfăşurarea de munci ziliere sau sezoniere sau prin contribuţia la muncile din gospodărie; 

 Participarea la îngrijirea fraţilor mai mici şi la întreţinerea gospodăriei; 

 Neconcordanța între aptitudini și interesul elevilor pentru profilul școlii; 

 În cazul fetelor, căsătoria timpurie sau apariţia unui copil pot constitui motive pentru a 
abandona şcoala 

 Stabilirea unor direcții de acțiune pentru sprijinirea elevilor aflați în risc de abandon 

În urma problemelor identificate, se va face o selecție a celor care vor face obiectul direcțiilor 
de acțiune și se formulează clar obiectivele operaționale. În această etapă Consilierul școlii intervine 
cu scopul de a oferi servicii de consiliere individuală sau colectivă, adresate elevilor, dar și 
părinților acestora, identificând nevoile cu care se confruntă aceștia. 

Cabinetele de asistență psihopedagogică din Școala Gimnazială Băsești au urmatoarele atribuții: 
 Asigură informarea și consilierea elevilor, părinților și cadrelor didactice pe diferite 

problematici: cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la 

1502



nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școală-elevi-părinte; 
 Asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor și tehnicilor specifice, prevenirea și 

diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau 
discomfort psihic; 

 Realizează investigarea psihopedagogică a copiilor și elevilor; 
 Propun și organizează programe de orientare școlară, profesională și a carierei elevilor în 

cadrul școlii; 
 Propun în cadrul curriculumului la decizia școlii cursuri opționale vizând dezvoltarea 

personală a elevilor; 
 Asigură servicii de consiliere și cursuri pentru părinți; 
 Sprijină și asigură asistența și consilierea metodologică a cadrelor didactice; 
 Recomandă părinților consultarea altor instituții pentru problemele care nu sunt de 

competența lor; 
 Colaborează cu diverse instituții și organizații neguvernamentale care oferă servcii și 

desfășoară activități în sfera educațională. 
 

Fiecare diriginte are obligația să monitorizeze absențele și să le înregistreze într-un tabel care va 
fi înmânat la sfârșitul fiecărei luni, responsabilului Comisiei de frecvență. Acesta va centraliza 
numărul de absențe care va fi raportat la ISJ. 

Dirigintele are obligația de a înștiința telefonic sau în scris, parinții elevului cu privire la 
numărul de absențe nemotivate (un număr mai mare de 10) sau abateri comportamentale. 

La nivelul unității de învățământ, trebuie să existe și o colaborare diriginte - elev - șeful clasei, 
pentru a constata dacă elevul în cauză este integrat sau nu în colectivul clasei.  

În colaborare cu autoritățile locale, Școala Gimnazială Băsești poate efectua vizite la domiciliul 
elevului cu scopul de a oferi consiliere părinților înspre menținerea copiilor în sistemul de 
învățământ. În aceste situații, unitatea de învățământ va consemna rezultatele obținute în procesele 
verbale, pe care le va atașa la dosarul elevului în cauză.  

Conducerea unității de învățământ informează autoritățile locale (Primăria, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului, alte instituții abilitate) cu privire la situațiile de risc de 
abandon școlar sau abandon școlar apărute. 

Consilierii școlari vor utiliza următoarele documente: planul de activități, registrul de evidență a 
activităților, fișa de consiliere/psihopedagogică, fișe de orientare a carierei și alte documente 
specifice activității de consiliere. 

 Activități de reducere a abandonului școlar 

Pentru fiecare direcție de acțiune se vor defini activități concrete care urmează a fi realizate. În 
funcție de direcția de acțiune, diriginții și conducerea unității de învățământ va organiza diferite 
activități în vederea prevenirii și reducerii abandonului școlar. 

Modalități de intervenție la nivelul unității de învățământ 

Activităţile de prevenire şi reducere a fenomenului de abandon şcolar sunt complexe, deoarece 
presupun intervenţii concrete menite să limiteze sau să înlăture, în măsura în care este posibil, 
cauzele abandonului. De aceea este nevoie să existe preocupări reale pentru prevenirea abandonului 
şcolar, atât din sfera politică, cât şi din partea societăţii civile. Astfel, prevenirea abandonului şcolar 
ar putea fi îmbunătăţită prin: 

 existenţa unor programe guvernamentale care să vizeze prevenirea abandonului şcolar. În 
prezent există preocupări în acest sens, dar este nevoie ca aceste programe să fie mereu 
îmbunătăţite, să se ţină cont de toţi factorii care pot determina abandonul şcolar şi în consecinţă 
programele să conţină măsuri concrete de limitarea acţiunii factorilor de risc. Un exemplu concret 
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în acest sens îl reprezintă condiţionarea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei, ca beneficiu de 
asistenţă socială, de frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă şcolară ai familiei beneficiare; 

 existenţa unor programe iniţiate de către organizaţiile neguvernamentale care să urmărească 
prevenirea şi reducerea fenomenului de abandon şcolar; 

 acţiuni eficiente ale organismelor locale care se ocupă cu prevenirea şi combaterea 
abandonului şcolar, precum şi cu susţinerea copiilor aflaţi în situaţia de a abandona procesul 
educaţional; 

 promovarea şi încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii şi combaterii abandonului 
şcolar. 

Acţiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon şcolar la nivelul unităţii de 
învăţământ se referă la: integrarea elevilor cu risc de renunţare la educație şi menţinerea acestora în 
sistemul şcolar, creşterea responsabilizării cadrelor didactice şi a conducerii şcolii cu privire la 
această problematică, reintegrarea elevilor aflaţi deja în situaţia de abandon, monitorizarea situaţiei 
din cadrul instituţiei cu privire la acest aspect pentru prevenirea timpurie a crizelor şi identificarea 
periodică a modificărilor în ceea ce priveşte factorii de abandon şcolar. 

Un alt aspect important ce trebuie avut în vedere, ca măsură preventivă şi de reducere a 
abandonului este acela referitor la creşterea atractivităţii activităţilor şcolare prin:  

 adoptarea unei abordări stimulative şi motivante de către întregul colectiv didactic în relaţia 
cu elevii, în sensul atragerii acestora către învăţătură, prin prezentarea materiilor de studiu într-o 
formă cât mai atractivă; 

 implicarea proactivă a tuturor cadrelor didactice şi în special a profesorilor diriginţi în 
combaterea renunţării timpurii la educaţie; 

 conştientizarea de către cadrele didactice a elevilor, în mod constant, cu privire la avantajele 
educaţiei şi ale pregătirii profesionale pentru obţinerea unui statut social şi profesional de înaltă 
clasă, prin prezentarea unor exemple de bună practică relevante; 

 iniţierea de activităţi extraşcolare desfăşurate în cadrul şcolii (acţiuni de 
renovare/înfrumuseţare/curăţare a şcolii, concursuri sportive, acţiuni/concursuri de creaţie artistică, 
competiţii de jocuri pe computer);  

 organizarea de întreceri între echipe de elevi ai şcolii şi cei ai altor şcoli, pentru dezvoltarea 
spiritului competiţional dar şi al celui de echipă şi de apartenenţă; 

 desfăşurarea acţiunilor extraşcolare cu caracter periodic, pentru a menţine continuitatea 
elementului de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar; 

 motivarea pozitivă a participării poate fi creată prin acordare de premii simbolice grupurilor 
de elevi care obţin performanţe în astfel de acţiuni; 

 planificarea activităţilor extraşcolare împreună cu elevii (nu doar cu cei care prezintă risc de 
abandon), precum şi implicarea autorităţilor locale, acestea putând fi prezente în faze cheie ale 
acţiunilor, furnizând motivaţii pozitive atât elevilor cât şi cadrelor didactice; 

 utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activitati de petrecere a timpului 
liber. 

Măsuri de intervenție la nivelul elevilor 

În vederea prevenirii abandonului școlar, elevii pot beneficia de consiliere psihopedagogică atât 
individuală, cât şi de grup. În scopul cunoaşterii nivelului de dezvoltare intelectuală a profilului 
aptitudinal şi de personalitate a elevilor, acestora li se pot face anumite teste psihologice. Datorită 
absenteismului, elevii care manifestă dificultăți de asimilare, precum și în cazul celor cu lacune în 
pregătire, se pot organizara diferite activităţi de pregătire suplimentară, cum ar fi programul “Școală 
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după școală”.  

O altă modalitate de abordare a problematicii abandonului şcolar este utilizarea experienţei celor 
care au renunţat la şcoală, dar şi a foştilor elevi cu realizări profesionale importante, ca instrument 
de prevenire a scăderii încrederii în procesul educaţional. În acest context, ar putea fi realizate 
următoarele acţiuni:  

 punerea în legătură a elevilor care au renunţat prematur la şcoală cu cei aflaţi în risc de 
abandon, pentru a le împărtăşi acestora din urmă din experienţele lor de viaţă şi parcursul urmat 
după renunţarea la şcoală; 

 atragerea foştilor elevi ai şcolii pentru a-şi prezenta poveștile de viaţă în "mini-conferinţe", 
în care să dialogheze cu actualii elevi. 

Măsuri de intervenție la nivelul familiei  

 Școala Gimnazială Băsești poate constitui asociaţii cu părinţii și copii aflaţi în situaţia de risc de 
abandon sau abandon şcolar, care să vizeze:  

 consiliere privind cariera; 
 învăţarea unor strategii de găsire a unui loc de muncă; 
  tehnici de rezolvare a situaţiilor de criză;  
 strategii de monitorizare şi gestionare a traseului educaţional al elevului;  
 organizarea de seminarii educaţionale în scopul informării parinților cu privire la variantele 

optime de şcolarizare pentru elevi; 
 organizarea unor târguri de Job-uri privind orientarea părinţilor spre cursuri de formare în 

calificările de pe piaţa forţei de muncă;  
 sprijin financiar sub formă de rechizite, îmbrăcăminte, transport şcolar al elevilor din mediul 

rural în mediul urban;  
 realizarea de anchete sociale şi acordarea de asistenţă socială, după caz. 
Principalii factori responsabili cu prevenirea şi reducerea abandonului şcolar sunt următorii: 
 
 Conducerea unităţii de învăţământ şi colectivul didactic – prin atragerea elevilor în procesul 

educaţional şi stimularea urmării de către aceştia a procesului de şcolarizare, și monitorizarea 
îndeaproape a comportamentului și evoluția elevului aflat în situaţie de risc, pe timpul programului 
școlar și în timpul activităților extrașcolare şi intervine prompt în cazul în care aceştia lipsesc 
nemotivat de la şcoală. 

 Consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi - susţine unitatea de învăţământ în 
derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;  

 Mediatorul şcolar – care asigură actualizarea bazei de date cu copiii aflaţi în pericol de 
abandon şcolar, monitorizează situaţia şcolară şi activitatea extraşcolară a acestora, încurajând 
participarea lor la educaţie; 

  CJAP – care monitorizează, prin intermediul profesorilor consilieri şcolari proprii, situaţiile 
de abandon şcolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale din unităţile 
de învăţământ preuniversitar din judeţ, în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi în 
cabinete şcolare, urmând să prezinte rapoarte semestriale;  

 Conducerea unităţii de învăţământ şi colectivul didactic – prin atragerea elevilor în procesul 
educaţional şi stimularea urmării de către aceştia a procesului de şcolarizare, și monitorizarea 
îndeaproape a comportamentului și evoluția elevului aflat în situaţie de risc, pe timpul programului 
școlar și în timpul activităților extrașcolare şi intervine prompt în cazul în care aceştia lipsesc 
nemotivat de la şcoală. 

 Consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi - susţine unitatea de învăţământ în 
derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;  
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 Mediatorul şcolar – care asigură actualizarea bazei de date cu copiii aflaţi în pericol de 
abandon şcolar, monitorizează situaţia şcolară şi activitatea extraşcolară a acestora, încurajând 
participarea lor la educaţie; 

  CJAP – care monitorizează, prin intermediul profesorilor consilieri şcolari proprii, situaţiile 
de abandon şcolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale din unităţile 
de învăţământ preuniversitar din judeţ, în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi în 
cabinete şcolare, urmând să prezinte rapoarte semestriale;  

 Cabinetul/Consilierul psihopedagogic – oferă consiliere elevilor care ajung în situația de a 
abandona sau sunt nevoiți să întrerupă procesul educațional, și încurajează continuarea sau reluarea 
cursurilor de învățământ.  

 Comisia de frecvență – responabilă cu situația absențelor transmise de diriginți și 
centralizarea acestora într-un raport pe care îl transmite către ISMM. 

 DGASPC – care are rolul de a asigura respectarea interesului superior al copilului și a 
drepturilor acestuia, inclusiv dreptul la educație;  

 CJRAE – care organizează elaborarea de studii privind abandonul şcolar; 

 Autorităţile locale – care pot colabora cu unitatea de învăţământ în vederea prevenirii şi 
reducerii abandonului şcolar, prin organizarea unor campanii de conştientizare la nivelul 
comunităţii, în acest sens; 

 Familia – prin asigurarea condiţiilor financiare, a sprijinului efectiv în realizarea temelor, 
precum şi a susţinerii morale şi motivării pentru educaţie, în măsura în care mediul familial nu este 
unul defavorabil, care să constiuie prin el însuşi, o cauză a abandonului şcolar al copilului 

 Comunitatea – prin asigurarea unui mediu propice şcolarizării şi dezvoltării psiho-sociale 
armonioase a copiilor din familii.    
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Rolul dascălului în prevenirea abandonului  școlar 

 

Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș”, Alba Iulia                                            
Prof. Paraschivescu Alina 

 

Abandonul școlar este una din problemele principale ale timpurilor noastre. Elevii nu 
conștientizează foarte clar rolul educației, și indirect, al școlii în viitorul și cariera lor. Trăim 
vremuri în care fiecare meserie se reconfigurează, unele dispar definitiv, altele se reinventează, sau 
apar altele cu totul noi. O lume în perpetuă mișcare, pe repede înainte în care trebuie să fii conectat 
sau chiar mega conectat la multiple realități, as zice. Fiecare aleargă spre ceva, la ceva. 

Dar oare cum va fi dascălul în viitor? Cine va fi el? Cine ne dorim să fie el –așa cum ni-l dorim 
noi -fie din postura de elevi, de profesori  și de părinți? Un cumul de funcții ar trebuie să fie. Un 
mozaic de cunoștiințe, deprinderi, abilități, un personaj magic uneori, excesiv de real alteori, un 
personaj de poveste, un ZEN ABSOLUT coborât în ”jungla” școlii și a societății. 

Profesorii viitorului vor fi toți cei care fac această profesie cu dăruire și devotament, toți cei care 
fac cu pasiune nemărginită și cu o râvnă mobilizatoare această nobilă ”meserie”. Ghilimele vor să 
sublinieze faptul că a fi dascăl e mai mult decât o simplă meserie, este o vocație. Una dintre cele 
mai mari provocări ale dascălului în viitor va fi să lupte pentru descoperirea și păstrarea umanității 
din fiecare copil. Rabdarea, oh, da,  rabdare, rabdare...dictonul care se lipește de mintea fiecăruia 
dintre noi (dascăli), în fiecare dimineață când pornim la drum spre o nouă aventura. 

Fiecare zi este, da, așa cum am spus mai sus, o adevărată aventură: de cunoaștere, de 
descoperire de talente, confruntare cu mii de probleme, cu provocări, cu victorii și soluții căutate și 
descoperite împreună. Suntem bombardați non-stop cu mii de cursuri de formare în care ne 
”perfecționăm” (uneori doar pe hârtie), cu mii și mii de hârțogării inutile, în detrimentul celor cu 
adevărat importante, cu o pleiadă de atotștiutori (falși părinți, falși conducători, falși prieteni, falsi 
elevi) care spun cum, când și cât trebuie să ne facem datoria.  

Fals, se referă aici la acei care se pretind a fi ceea ce nu sunt. Un adevărat elev, părinte și 
conducător își cunoaște, respectă, iubește și (se)educă mai întâi pe sine, apoi pe ceilalți cu o 
onestitate absolută. Subiectivitatea face parte din firea noastră umană, nu poate fi pe deplin 
eliminată, însă ea poate fi expoatată în sens constructiv în favoarea și în sensul ”lucrului/omului 
bine făcut/educat”.  

Este la ”modă” să aplicam interactivtivitatea, doar că ..s-a ajuns la o interactivitate/modernitate 
după cum zicea Eminescu, ”goală/ce dă din coadă doar să sune”. Sunt pentru metodele interactive, 
dar nu prost înțelese. Nu înseamnă că dacă ne blindăm de gadget-uri smart automat totul este 
interactiv, sau că și noi devenim smart automat. 

Pentru mine și pentru elevii mei, și copii mei, cred că DA, interactivitatea este o soluție a 
viitorului, atâta timp cât este o unealtă, nu un scop în sine. Mă refer la interactivitatea între elevi, 
cooperarea înseamnă, din punctul meu interactivitate, întrajutorarea de asemenea, disponibilitatea 
de a te apleca spre problema sau bucuria celui din jur, de a ne face toți vizibili, fără a deranja pe cel 
din jur. Pentru mine, dascălul viitorului (un viitor pe care mi l-aș dori pentru copiii și elevii mei) va 
fi acela care urmează modelul biblic al Dascălului Absolut, domnul Iisus: Calea, Adevărul și Viața, 
și care spunea atât de frumos: ”Lăsa-ți copiii să vină la Mine”. Îndemnul biblic, îl adresez și eu azi 
(mâin poate fi prea târziu) celor preocupați în profunzime de omul-elev. Omul-elev nu este elevul 
văzut ca o notă, ca un trofeu al părintelui, ca un follower al familiei, ca o cifră de faceri, ca un 
buget, ca un rege sau ca un sclav, ci ca o individualitate singulară, cu un potențial propriu, viu, pe 
care trebuie să îl tratăm cu toată dragostea și responsabilitatea noastră. 

Lasati copiii să vină la noi, înseamnă lasati copiii să fie copii, să fie umani, să fie EI. Nu îi mai 
otrăviți cu frustrări nefondate, nu îi mai manipulați, nu îi distrugeți. DASCALUL, cu D mare, va fi 
acolo pentru el, va știi ce să facă dacă e lasat să își facă meseria. Puneți mai presus de orgoliul 

1507



vostru, binele copilului. Atunci când există un  dialog funcțional, sincer și deschis între școală și 
familie, rețeta succesului nu va întarzia să dea roade. Si nu uitați, ingredientul esențial este 
IUBIREA Aproapelui.   

Dacă nu ținem cont de cele menționate mai sus, cu siguranță viitorul va fi exact opusul. Primul 
dascăl al copiilor noști, proprii, suntem noi, părinții. Educația începe de acasa. Să ne dăm mâinile și 
să mergem împreună, cu și pentru, copiii noștri cu onestitate, respect, profesionalism și, atunci când 
avem dubii sau piedici, să ne privim mai des în oglinda adevarului: ochii și sufletul copiilor noștri, 
să ascultă glasul sufletului și să facem tot ce ne stă în putință pentru a FI ACOLO cu și pentru EI. 
Cu siguranță, asta este una din soluțiile prevenirii abandonului școlar.  
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ABANDONUL ŞCOLAR 

Studiu de specialitate 
 
 

Prof. Pasc Daniela 
Colegiul Emil Negrutiu Turda 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului.  
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai 
frecvent. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consider coala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav.  

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți.  

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului.  

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. 
 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 

prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 
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 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familial. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 

liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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de-prevenire/ 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
 
 

Prof. Pastramă Ecaterina,  
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Mizil 

 
 
În România anului 2019 există copii care nu ajung la școală. Avem de-a face cu trei noțiuni: 

abandonul școlar, absenteismul de la ore și lipsa totală de școlarizare.  
Abandonul școlar  
Abandonul școlar este o problemă din ce în ce mai mare în România.  Statisticile Eurostat spun 

că 270.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, adică 19% din totalul populației din 
această categorie de vârstă, abandonează timpuriu școala pe care o urmează sau nu se mai înscriu la 
o altă formă de școlarizare după finalizarea studiilor obligatorii. În țările Uniunii Europene, doar 
11% dintre tinerii din această categorie de vârstă renunță la cursuri înainte de vreme, aceasta fiind și 
ținta spre care tinde și țara noastră până în anul 2020. Deși, uneori, succesul social nu este 
dependent de succesul academic, școala nu trebuie abandonată.Din punct de vedere psihologic, 
motivele principale ale unui tânăr care abandonează școala  sunt ereditare, sociale și educaționale. 
Sărăcia este principalul motiv, urmat de lipsa de cunoaștere cu privire la beneficiile educației și 
neimplicarea părinților sau tutorilor. Educația contra abandonului școlar se face atât la nivel 
individual, cât și național, prin programe de educare a părinților cu privire la beneficiile școlii 
pentru copiii lor și prin programe de finanțare, în cazul familiilor lipsite de posibilități materiale.  

Absenteismul școlar  
Absenteismul școlar se deosebește de abandonul școlar prin faptul  că, teoretic și formal, copilul 

figurează în evidența școlii, fiind înscris la clase, pe care însă nu le frecventează pe perioade lungi 
de timp. Așa se adună absențele nemotivate, iar la final apare exmatricularea. Acesta este momentul 
în care absenteismul se transformă oficial în abandon școlar. Lipsa totală de școlarizare este cea mai 
gravă, fiind și cel mai rar întâlnită. Pe scurt, se referă la situația în care un copil nu a fost niciodată 
înscris pe listele vreunei instituții de învățământ, deși a depășit cu mult vârsta legală menită 
începerii școlii. Este cazul acelor copii care uneori nu au nici certificat de naștere, iar ulterior nu vor 
avea buletin. Vorbim despre copii proveniți din familii de diverse etnii, care trăiesc retrase, departe 
de comunități, fără contact social. Acești copii, care au vârste mai mici de 10-12 ani, participă la 
muncile câmpului, fac curat în scări de bloc, sunt trimiși la furat sau la cerșit.  

Absenteismul este primul factor asociat în mod direct cu abandonul şcolar. Este prezent mai 
frecvent în mediul urban, în cadrul familiilor sărace. În general, cei care ajung să abandoneze şcoala 
sunt elevii care învaţă la şcoli profesionale. 

  
Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de absenteism: 

 absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la 
câteva discipline); 

 absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează 
abandonul şcolar); 

 căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra- sau interpersonală); 
 dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi); 
 dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’); 
 atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem; 

 
Semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală sunt funcţia de separare sau de individualizare, 

mai ales la adolescenţi.  
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Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de altfel primul pas 
spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în rândul elevilor acest 
fenomen: 

1. Cauze 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); 

2. Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familiei: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate; 

3. Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 
supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului), 
evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, politici 
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale foarte importantă este şi variabila vârstă.   

Prevenția abandonului școlar, a absenteismului școlar sau a lipsei totale de școlarizare se face 
prin efort comun al instituțiilor statului, personalului didactic, părinților, psihologilor de școală 
și/sau asistenților sociali. Ceea ce este nevoie să știe un părinte este că învățământul obligatoriu 
românesc este de 11 ani și cuprinde clasa pregătitoare, învățământul primar, ciclul gimnazial și 
primii doi ani de liceu. Prin introducerea clasei pregătitoare și prin menținerea duratei de 4 ani a 
liceului, învățământul obligatoriu crește de la o durată de 10 ani la una de 11 ani. Prin urmare, 
schema și durata defalcată pe cicluri învățământul obligatoriu va fi următoarea: clasa pregătitoare, 
clasele I-VIII și clasele IX-X pentru cei care aleg traseul liceal, respectiv primii doi ani ai școlii 
profesionale pentru cei care aleg traseul învățământului profesional și tehnic. Părinții care nu 
respectă legea educației naționale riscă să fie pedepsiți. Proiectul Regulamentului școlar prevede 
posibilitatea sancționării părintelui sau tutorelui legal instituit care nu asigură școlarizarea elevului 
cu o amendă cuprinsă între 100 și 1.000 lei sau obligarea lui la a presta muncă în folosul 
comunității. Pe lângă acest regulament, mai avem codul penal – acesta reglemetează răspunderea 
penală a părinților care își retrag copiii de la școală sau îi impiedică să frecventeze cursurile. Mai 
precis, împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu reprezintă acum o infracțiune, 
fiind introdusă la capitolul ”Infracțiuni contra familiei”.  

În scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar se pot lua următoarele măsuri:   
– realizarea unui parteneriat între şcoală şi familie – legătura părinţilor cu şcoala, cu profesorii; 
– intervenţia familiei în educarea copilului – asigurarea frecventării zilnice a programului; 
– discuţii cu elevul pentru identificarea cauzelor insuccesului şcolar, insucces şcolar datorat 

neadaptării la mediul şcolar din care face parte; 
– cunoaşterea anturajului copiilor, întrucât acesta joacă un rol foarte important în delimitarea 

succesului sau insuccesului şcolar deoarece grupul de prieteni (extrafamilial) influenţează aspiraţiile 
şcolareşi profesionale ale elevului; 

– atitudine caracterizată prin afecţiune şi înţelegere ce conduce la crearea unui climat educativ 
stenic, în care buna dispoziţie şi încrederea reciprocă se răsfrâng pozitiv asupra activităţii de 
învăţare prin intermediul factorilor motivaţionali întreţinuţi de laudele şi încurajările care 
predomină; 

– cooperarea părinţilor cu dirigintele; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, 
legătura permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele 
de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de elev 
ca unică soluţie pentru ,,rezolvarea’’ problemei). 
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MODALITĂȚI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR                             
PRIN ACTIVITĂȚILE ASISTENTULUI SOCIAL 

 

Asistent social ANCUȚA-DANIELA PAȘCALĂU 
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 

Școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine, elevii nu mai consideră școala un viitor. Acesta este definit ca fiind 
conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului 
educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 
profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care ajung să 
abandoneaze şcoala sunt, de regulă, acei elevi care au absentat foarte mult şi au manifestat și alte 
dificultăţi de comportament, nereguli pentru care școala, conform regulamentului, i-a sancționat în 
repetate rânduri. 

Atât cadrele didactice, cât și alți reprezentanți ai comunității locale, dintre care și asistentul 
social, desfășoară diverse activități de prevenire a abandonului școlar. Prevenirea poate fi realizată 
în diferite moduri şi la niveluri diferite. Din punctul de vedere al asistentului social, prevenirea se 
poate realiza și atunci când se desfăşoară activităţi de informare pentru a face cunoscute riscurile pe 
care le are abandonul şcolar asupra copilului şi asupra comunităţii sau orice altă activitate de 
implementare a drepturilor copiilor. Prevenirea se realizează totodată şi când apare o problemă sau 
când se implementează măsuri în ceea ce privește identificarea şi evaluarea situaţiilor în care este 
necesară furnizarea de servicii pentru prevenirea separării copiilor de părinţii lor, elaborarea 
documentaţiei necesare pentru furnizarea serviciilor, consilierea şi informarea familiilor cu copii cu 
privire la drepturile şi obligaţiile lor, drepturile copilului şi serviciile care sunt disponibile pe plan 
local, implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a riscului de abandon şcolar, a 
consumului de alcool şi droguri, prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi a 
comportamentului infracţional, monitorizarea serviciilor oferite. 

Prevenirea abandonului școlar de către asistentul social începe prin identificarea situaţiilor de 
risc. Aflat în comunitate, acesta observă câteva indicii care să-i semnaleze problema absenteismului 
școlar, și ulterior a abandonului școlar, cum ar fi: observarea elevului pe stradă în timpul 
programului școlar, la lucrul câmpului, în parc; problemele grave de sănătate care-i împiedică 
frecventarea cursurilor; antecedente de abandon şcolar în familia copilului; părinţi aflaţi în situaţie 
de separare, ca urmare a divorţului, decesul unuia dintre părinţi sau monoparentalitatea (indiferent 
de cauze); părinţi ai căror program de muncă nu le permite implicarea permanentă în educarea 
copilului, iar acesta nu este supravegheat pe timpul zilei; părinţi plecaţi la muncă în străinatate şi 
copilul rămâne în grija unui membru al familiei care are fie dezinteres, fie dificultăţi majore în 
relaţia cu copilul; familie cu probleme economice mari; familii cu condiţii improprii de locuit; 
familii care au probleme de alcoolism / suferă de boli mentale / au antecedente penale ca urmare a 
unor fapte de violenţă; copii aflați la o distanță mare de școală; copii proveniți din comunități 
rrome, unde nivelul de educație al părinților este redus. De asemenea, risc de abandon școlar se 
identifică și în familiile care au  o relație deficitară cu școala, manifestă dezinteres faţă de situaţia 
şcolară a copilul. 

Asistentul social, în astfel de cazuri, evaluează situaţia detaliată şi stabilește cauzele. Atunci 
când acestea sunt cunoscute, se abordează părinţii şi copilul în încercarea de a rezolva situaţia, ceea 
ce i-ar permite copilului să se întoarcă la şcoală, familia fiind sprijinită (facilitarea resurselor, 
găsirea de finanţări, pregătirea copilului pentru reîntoarcere). Identificând din vreme riscul de 
abandon şcolar şi absenţa şcolară a copiilor se  organizează acţiuni comune cu părinţii, şcoala şi 
comunitatea. 
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În situația în care părinții au nevoie de sprijin, asistentul social trebuie să intervină pentru a-i 
face să depăşească greutăţile legate de frecventarea şcolii. Uneori adaptarea orelor de şcoală la 
programul lor sau oferirea de sprijin pentru familie pot permite copilului să desfăşoare unele 
activităţi pentru a-şi ajuta familia, să aibă grijă de fraţi şi de surori. Asistentul trebuie să aibă relaţii 
cu şcoala pentru a înţelege diferitele programe, activităţi şi beneficii pe care le oferă aceasta. 
Cooperarea şi schimbul de informaţii vor facilita identificarea copiilor şi familiilor aflate în situaţii 
de risc sau de vulnerabilitate şi să ofere sprijin. Aceștia pot observa ce progrese realizează copilul şi 
cum interacţionează şcoala şi familia.  

Astfel, intervenția asistentul social în ceea ce privește prevenirea abandonului școlar are loc pe 
două nivele. Primul este cel individual la nivel de familie, unde identifică situaţia, o evaluează, 
oferă sprijin și întocmește un plan în care prevede prestaţii şi servicii. Al doilea nivel este cel al 
comunităţii, unde trebuie să identifice nevoile general-comune, posibilităţile şi resursele disponibile 
şi să dezvolte relaţii în cadrul comunităţii. În situația în care familia are probleme financiare, 
aceasta poate beneficia de prestaţii sociale care să satisfacă necesarul financiar şi material al 
acesteia, astfel încât efectul (riscul de abandon şcolar) să se diminueze sau să dispară. În cazuri mai 
complexe, familia (copiii şi părinţii) au nevoie de suport complex: prestaţii financiare şi materiale, 
suport şi consiliere, informare etc. 

Activitatea asistentului social presupune și urmărirea cazurilor şi asigurarea unei evoluţii 
pozitive a întregului proces de prevenire, urmărind dacă acţiunile, serviciile şi prestaţiile sunt 
adecvate sau trebuie ajustate. În cursul procesului de monitorizare, planul va fi actualizat, iar dacă 
vor fi necesare modificări sau sprijin specializat, acestea vor fi adăugate pe parcurs. Diminuarea 
riscului de abandon şcolar poate fi dovedită prin faptul că copilul reia programul şcolar cu o 
frecvenţă foarte bună şi cu îmbunătăţirea performanţelor şcolare; familia este sprijinită să 
depăşească situaţia de criză în care se află și familia înţelege efectele negative ale abandonului 
scolar şi cooperează cu şcoala.  

 

Bibliografie: 

 TOEA A. (2012), Mobilizarea comunitară pentru prevenirea și combaterea abandonului 
școlar, Editura Vanemonde, UNICEF-București 

  BUZDUCEA D. (2010), Asistența socială a grupurilor de risc, Editura Polirom Iași 
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Abandonul şcolar: cauze şi posibilităţi de prevenire 
 
 

Prof. înv. primar Pavăl Monalisa-Delia 
Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Oneşti 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita  de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii înaintea obţinerii unei pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii 
început. 

Abandonul şcolar este o problemă gravă a sistemului românesc de învăţământ pentru că în ziua 
de azi şcoala nu mai e percepută ca o valoare în sine, nu mai este considerată un viitor. Este un 
fenomen serios şi larg răspândit şi ar trebui să fie o prioritate pentru societate şi pentru cei 
implicaţi în educaţie. Acest fenomen are nevoie de acţiuni urgente. 

Factorii care favorizează abandonul sunt: 
- dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

- modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase.  

- modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

- dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

- implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie. 

- intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie.  

- încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar.  

- migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

- mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai ales în 
comunităţile rurale. 

- apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

- lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 
cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia 
contribuie la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

- repetenţiile repetate şi frecvente 
- integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi  
- calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu colegii.   
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, 

deoarece sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi 
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pot atrage atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni 
la nevoie. 

Pentru reducerea abandonului se recomandă: 
- creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă”  
- creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală 
- utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 

educaţie.  
- creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 

renunţării timpurii la educaţie.  
- dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în 

comunităţile cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt 
frecvente. 

- stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe 
de suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 

- ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 
 
Iată un exemplu de activitate extracurriculară pe care l-am utilizat la clasă şi care ar putea să 

ajute la prevenirea abandonului şcolar prin implicarea elevilor în activităţi sociale: 
Tema: ,,NOUĂ NE PASĂ!”     
Loc de desfăşurare: sălile de clasă, curtea şcolii, la domiciliul elevilor, pe stradă 
Activităţi desfăşurate: 
Luni 13.11.2017 – prezentarea temei şi a poeziei „Nouă ne pasă!”, stabilirea activităţilor ce 

urmează să se desfăşoare, mediatizarea activităţii în cadrul şcolii prin distribuirea de pliante şi pe 
facebook, cooptarea partenerilor din rândul claselor care acceptă invitaţia de a participa alături de 
noi la realizarea celor 7 zile de fapte bune 

- realizarea activităţii “Ajută un membru al familiei şi spune-i că îl iubeşti! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marţi 14.11.2017 – joc în clasă: “Înveseleşte-ţi colegul!  
- în familie: „Înveseleşte pe cineva din apropiere!” 
Miercuri 15.11.2017 – am dat mâncare la porumbeii din curtea şcolii 
- în familie „Hrăneşte animalele !/ Fă casă la păsărele!” 
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Joi 16.11.2017 – am oferit câte o acadea colegilor de la clasa I C 
 - acasă: “Dăruieşte un dulce unui copil necăjit sau mâncare unui copil al străzii!” 
Vineri 17.11.2017 – întîlnire cu elevii clasei a II a B, pentru a ne arăta activităţile realizate de 

ei în această saptămână şi igenizarea spaţiului şcolii 
 - cu familia: “Îngrijeşte natura!/Plantează o floare, un pom !” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sâmbătă 18.11.2017 – cu familia : « Ajută un bătrân pe stradă ! » 
Duminică 19.11.2017 – „Zâmbeşte oamenilor din jur! Spune cât mai des „Mulţumesc!” 
Concluzii : Elevii au participat cu interes la activitate, au colaborat pentru a îndeplini sarcinile 

date, şi-au antrenat şi membrii familiei în realizarea activităţilor, au comunicat şi au ajutat copii/ 
oamenii nevoiaşi, au înţeles că şi cei mici pot face multe fapte bune şi astfel pot face ca « Lumea 
mea să depindă de noi ! » 

 
 
 
Bibliografie: 
 
- www.unicef.ro 
- dar.episcopiadevei.ro 
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Abandonul școlar 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Realizat de: Prof. Înv. Primar. Pavel Ioana 
 
 
Abandonul școlar reprezintă una dintre situațiile de risc cu care se confruntă sistemul de 

învățământ românesc.  
 
Acesta este omiprezent în școala românească, încă de la clasele primare până la nivel 

universitar.  
 
Cauzele abandonului  școlar sunt multipe și extrem de variate. În ceea ce urmează voi  enumera 

câteva cauze:  
 
 Săracia- este una dintre cauzele principale care îi determină pe elevii și pe părinții acestora 

să ia această decizie radicală. Lipsa banilor pentru achiziționarea obiectelor vestimentare necesare, 
pentru rechizite dar și pentru plata transportului către scoală atunci când aceasta nu se află în 
localitatea de domiciliu, îi determină pe părinții copiilor dar și pe  copii să ia aceste decizii care le 
afectează grav viitorul. 

 Dezinteresul-este o altă cauză a abandonului scolar. Acest dezinteres este  ca un cerc, 
elevului nu îi pasă de ceea se se întâmplă la scoală și consideră scoala o pierdere de vreme, apoi 
părintele care nu îl determină pe elev să învețe pentru viitor, dar și a cadrului didactic care nu se 
implică suficient și consideră că elevul nu are probleme și că este un obiect.  

 Absenteismul -care apare din cauza dezinteresului dar și a săraciei.  

 Contextul familial- desconsiderarea școlii de către membrii familiei, dezorganizarea 
familială. 

 Grupul de prieteni- mai ales anturajul negativ. Acestia pot influența  copilul spre adoptarea 
unui comportament agresiv, adoptarea anumitor obiceiurilor care afectează atât sănătatea fizică cât 
și psihică.      

Cred că acestea reprezintă doar o mică parte din problemele care cauzează abandonul școlar. 
Această problemă este complexă și cred că nu putem găsi o soluție universal valabilă, dar putem 
găsi variabile care conduc la scăderea ratei abandonului școlar.  

  
Modalitățile de prevenire reprezintă, de fapt, schimbarea metalității în ceea ce privește școala și 

importanța acesteia în viața de adult. Mai ales că scopul educației este formarea unui personalități 
automone care se poate integra activ pe piața muncii. 

 
Bibliografie: 
 

http://dar.episcopiadevei.ro/index.php/2015/10/20/ce-este-abandonul-scolar-cauze-si-modalitati-
de-prevenire/ 

Renunţarea timpurie la educaţie: posibile căi de prevenire (2009) 
Raport în coordonarea lui Bogdan Voicu, realizat în cadrul proiectului “Soluţii eficiente pentru 

prevenirea abandonului şcolar: costuri şi mecanisme”, realizat de UNICEF şi Centrul Educaţia 
2000+ (Responsabili proiect: Anca Nedelcu şi Sorin Coman 
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CE ESTE ABANDONUL ȘCOLAR? 

 

Prof. înv. primar: Paveloni Daniela Rocsana                                                
Şcoala Gimnazială ,,Sorin Leia” Tomeşti, Timiş 

 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent 
de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut 
remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în 
repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor 
terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o 
grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. Efectele abandonului şcolar demonstrează 
că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu 
au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi 
civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, 
neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen 
mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de 
formarea inițială Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa 
identificăm şi să studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’.  

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 
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 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilarie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ 
preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum 
evoluează cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune 
atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o 
mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Vreau la școală! 

Studiu de specialitate 
 
 

prof. înv. primar Păncescu Cornelia 
Școala Gimnazială nr. 1, Matca, jud. Galați 

 
 
Există multe motive pentru care unii elevi renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 

personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă.  
Prezentul studiu a pornit de la situația concretă de abandon școlar al unui elev de clasa a IV-a, 

elev din clasa mea. C. A. avea 12 ani, repeta clasa a doua oară mai mult din cauza absențelor și 
lacunelor acumulate în cunoștințe, capacitate intelectuală avea.  Deși aveau venituri reduse, părinții 
își doreau ca fiul lor să termine măcar ciclul gimnazial, erau conștienți de importanța școlii în viața 
omului.  

Am colaborat foarte bine cu familia băiatului, am făcut vizite la domiciliu, mama venea des la 
școală să verifice prezența lui A. Din discuțiile cu băiatul nu am reușit să aflăm motivul pentru care 
nu venea la ore. La întrebarea: De ce lipsești, ce nu îți place la școală? răspunsul era: Îmi place la 
școală dar tot vreau să lipsesc. 

La ora de educație civică am discutat cu elevii despre abandonul școlar în general, ce înseamnă, 
de ce abandonează unii copii școala. Am dezbătut apoi problema colegului lor. I-am provocat să 
găsească soluții care să-l convingă pe băiat să vină zi de zi la școală. 

Eu mă ofer să îl ajut la teme. 
Îi pot cumpăra rechizitele care îi sunt necesare. 
Împart cu el mâncarea. 
Trec pe la el dimineața și îl aduc la școală. Etc. 
 
Copiii au răspuns la următorul chestionar: 
1. Vi se pare greu la școală? 
             DA                   NU  
 
2. Părinții te încurejează să înveți zi de zi? 
                FOARTE DES                 RAR                 UNEORI   
 
3. Care variantă crezi că ți se potrivește? 
Învăț pentru …              Note                                Ca să fiu informat   
 
4. Ce motive te-ar determina să nu mai vii la școală? 
 Costă mult rechizitele. 
 Profesorii sunt severi. 
 Obiectele de studiu nu îmi plac. 
 Mi se pare programul școlar prea lung. 
 Nu am nici un motiv să stau acasă. 
 
5.  Dacă ai fi cadru didactic cum ai proceda pentru a convinge un elev să nu mai lipsească? 
Am centralizat răspunsurile astfel: 
Din cei 25 de elevi ai clasei 2 au răspuns DA la prima întrebare, 3 au ales varianta UNEORI și 

22 varianta FOARTE DES.  Învață pentru note 4 copii, restul de 21 apreciază ca fiindu-le necesare 
informațiile primite la școală. Câte un elev a bifat primele patru motive prezentate, 21 au considerat 
că nu e bine să stea acasă. Ideile de prevenire a abandonului școlar (punctul 5 din chestionar) au fost 
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variate: L-aș pune în prima bancă chiar dacă este cel mai înalt din clasă./ Aș face ore suplimentare 
cu el./ L-aș ajuta cu explicații mai multe la o evaluare./ I-aș da teme mai puține. 

La ședința cu părinții am adresat frontal aceeași întrebare din chestionarul elevilor: Dacă ai fi 
cadru didactic cum ai proceda pentru a convinge un elev să nu mai lipsească? Soluțiile găsite le-am 
scris pe tablă sub formă de ciorchine.  

Aș descoperi ce nu îi place elevului la școală și aș face ore mai atractive. / Dacă familia lui nu 
are bani de rechizite sau haine caut o soluție să îi ajut. / Poate voi apela la Poliție să verifice 
anturajul lui. / Cred că psihologul școlar ar putea să discute cu el și să il convingă să nu mai 
lipsească nemotivat. / Dacă aș locui în același sat aș trece dimineața și l-aș lua la școală. / etc. 

În rarele cazuri când C. A. ajungea la școală (mama îl trimitea, dar el hoinărea prin sat), am 
încercat să aplicăm o parte din soluțiile propuse de elevi și părinți. Nu am reușit să îl determinăm pe 
băiat să frecventeze regulat cursurile. Din cauza absențelor prea multe, C.A. nu a avut suficiente 
calificative pentru a promova clasa a IV-a. 

Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 
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Strategii didactice de reducere a abandonului școlar 
 
 

prof. Pătrașcu Aura 
Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Galați 

 
 

Motto: „Cine învață, merge înainte, cine nu - dă înapoi" (proverb turcesc) 
 

Abandonul școlar este un fenomen larg răspândit cu care se confruntă societatea românească, 
determinat de: situația materială precară a multor elevi, exemplul educațional al fraților și/sau 
părinților, climatul familial, dezorganizarea familiei, practicarea unor activități aducătoare de venit, 
anturajul, factori de natură socio-economică ca lipsa oportunităților de succes socio-profesional la 
unii absolvenți, de aici și încredere scăzută în actul educațional, manifestată mai ales în momentele 
premergătoare abandonului școlar; factori de natură educațională etc. 

Deși factorii favorizanți sunt identificați în special la nivelul familiei, respectiv a comunității din 
care face parte elevul, totuși școlii îi revine misiunea de a acționa în vederea schimbării mentalității 
și atragerii elevilor ca parteneri în actul educațional, prin: 

 

-  implicarea elevilor cu risc de abandon școlar în activităţi extracurriculare pliate pe interesele 
acestora; 

- folosirea strategiilor didactice adecvate pentru crearea de lecții atractive. 
 
Exemplu - secvență de lecție: Storytelling, strategie a învățării experiențiale 
 
Titlul povestirii: Casa celor 1000 de oglinzi (folclor japonez) 
Tematici acoperite Relaţionare interpersonală 
Valori promovate Abilitate de relaționare, comportament adecvat, asertiv, toleranță  
Timpul necesar 15 minute 
Materiale necesare Fișă cu povestea 
Obiectivele 
povestirii 

- Să ajute elevul să normalizeze anumite evenimente din viața sa; 
- Să identifice noi moduri de relaţionare şi  comunicare între colegi; 
- Să identifice comportamentul adecvat în relaţiile interpersonale; 
- Să interiorizeze acest tip de comportament prin raportare la morala 
poveștii. 

Povestea culeasă 
(textul) 

Cu mult timp în urma, într-un sătuc, se găsea un loc cunoscut drept 
„Casa celor 1000 de oglinzi”. Un căţeluş mititel, vesel din fire, 
aflând de acest loc, s-a hotărât să-l viziteze. Când a ajuns, sărea 
fericit pe scări şi a intrat în casa. S-a uitat pe hol cu urechiuşele 
ridicate şi dând din coadă. Spre marea sa surpriză, s-a trezit privind 
la alţi 1000 de căţeluşi fericiţi, care dădeau din coadă ca si el. A 
zâmbit și a primit înapoi 1000 de zâmbete, la fel de calde şi 
prietenoase. Când a plecat, s-a gândit: „Este un loc minunat. Mă voi 
întoarce să-l mai vizitez!”. In acelaşi sat, alt câine, care nu era la fel 
de fericit ca primul, s-a hotărât și el să viziteze casa. A urcat cu greu 
scările, cu coada între picioare şi capul lăsat. Când a văzut 1000 de 
câini neprietenoşi uitându-se la el, s-a speriat şi s-a zbârlit pe spate, 
mârâind. Când ceilalţi 1000 de câini au început și ei să mârâie, a 
fugit speriat. O dată ieşit afară, s-a gândit: „E un loc îngrozitor, nu 
mă mai întorc acolo niciodată”. 

Întrebări de - Ce ați înțeles din poveste? 
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debriefing - Ce sentimente v-a trezit povestirea? 
- Care este relația dintre comportamentul nostru și reacția 
comportamentală a celor din jurul nostru?  
- Puteți face referire la o situație similară din viața clasei/ viața de zi 
cu zi? 
- Ce proverb românesc se potrivește cu morala poveștii?  

Sugestii pentru 
follow-up 

Profesorul propune elevilor să caute și alte povești similare în 
scopul formarea unui stil pozitiv de relaţionare interpersonală 
deoarece fiecare om este unic, iar faptele şi comportamentul nostru 
lasă urme adânci în sufletul celorlalţi. 

Referinţe (sursa) https://didacticmd.wordpress.com/2011/10/09/casa-celor-1000-de-
oglinzi-folclor-japonez/ 

 
În ultimii ani curriculumul școlar a fost modificat pentru a permite trecerea de la transmiterea 

mecanică a informaţiilor şi memorarea acestora de către elevi la formarea și dezvoltarea la elevi a 
aptitudinilor pentru o gândire practică.  

Educaţia nu mai constă doar în simpla transmitere a informaţiilor, cu accent pe ce face 
profesorul, amintindu-l aici pe directorul de şcoală Thomas Gradgrind, din romanul „Timpuri grele” 
al lui Charles Dickens, care îşi considera elevii ulcioare care trebuiau umplute cu date, ci din contră, 
accentul trebuie să cadă pe ce știe să facă elevul cu informația primită în școală, astfel „Educaţia 
este un proces social. Educaţia înseamnă creştere. Educaţia nu este o pregătire pentru viaţă; educaţia 
este viaţa însăşi” (John Dewey). Toate acestea se realizează de către profesor prin comportamentul 
său didactic. 

Și totuși, deși spinoasă și interpretabilă, problema abandonului școlar impune la nivel național 
adoptarea unei legislații, cu precizări concrete de aplicare în practică, iar la nivel local atitudinea şi 
acţiunile realizate de/la școală pot da o șansă reducerii abandonului școlar, cu condiția ca elevii și 
părinții elevilor să coopereze, astfel încât să se poată asigura tuturor copiilor șanse egale la educație. 
Doar printr-o implicare reală a tuturor factorilor decizionali, toți copiii pot beneficia de dreptul la 
educație! 

 
În loc de concluzie … 
 
 „Fără școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare nici stat bine 

organizat și bine cârmuit și păstorit.” (Ion Heliade Rădulescu) 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 http://www.citatepedia.ro/index.php?q=cine+invata&r=z 
 https://www.unicef.ro/media/buletin-informativ-nr-7/sa-oferim-fiecarui-copil-pretiosul-dar-

al-educatiei/ 
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ROLUL FAMILIEI ÎN ABANDONUL ȘCOLAR 

 
 

PROFESOR: Pele Elena,                                                                
Grădinița cu P. P., Nr. 22, Drobeta Turnu Severin 

 
 
 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(socioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala.  

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
• îi lipsește motivația şcolară; 
• are dificultăți de învățare; 
• are o rată a absenteismului mare; 
• are rezultate școlare slabe; 
• are imagine de sine scăzută; 
• este izolat față de colegi; 
• îi lipsesc achizițiile în zona autocunoaşterii; 
• este incapabil să se adapteze la mediul şcolar; 
• are o lipsă reală a unui suport şcolar; 
• manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui 

control parental; 
• cerințe educaționale speciale; 
• stare de sănătate precară; 
• manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 

vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
• provine din medii sociale sărace; 
• lipsa unui model educațional din familie; 
Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 

Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. 

Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 
- asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 

pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

- asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiţionat; 
- crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu 

scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să 
le urmeze; 

- schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la 
mediul înconjurător al copilului; 

- atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
- control parental direct și activ în viața copiilor; 
- limitarea prestării unor activități lucrative în gospodărie sau în afara acesteia; 
- control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
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- acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
- prezența părintelui/părinților în viața copilului; 
Dascălii trebuie să găsească mijloace de a comunica şi evidenţia experienţele evolutive ale 

copiilor la şcoală, trebuie să pregătească un flux constant de informaţii de calitate îndreptate spre 
părinţi, astfel încât să-i determine să-şi reexamineze atitudinile faţă de rolul de părinte şi opiniile 
despre experienţele prin care trec copiii şi să abordeze mult mai preocupaţi întreaga experienţă 
şcolară. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR,  PEPENE MARIANA- IRINA                                      
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GALA GALACTION”, DIDEȘTI, TELEORMAN 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai 
frecvent. 

Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii, reprezintă conduita de 
evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

În plan social, de multe ori abandonul se asociază cu delincvența juvenilă, cu recurgerea la 
droguri, cu viața de familie dezorganizată. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut 
remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în 
repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor 
terminale de învăţământ  și poate fi caracterizat prin absenteism total sau parțial. Cel parțial are 
cauze diferite în funcție de zona, rurală sau urbană. Abandonul în zona urbană poate fi cauzat de 
influența cercului de prieteni asupra copilului, de atracțiile pe care orașul le exercită asupra 
acestuia, cel rural este determinat de condițiile satului, de ajutorul pe care copiii trebuie să-l dea 
părinților în muncile agricole,de faptul că rămân repetenți . 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Abandonul școlar e o temă eternă a învatamântului românesc. Drept urmare, ea revine periodic 
în actualitate generând senzatia ca e accesibilă oricui vrea s-o abordeze, dar și că totul s-a spus în 
chestiune.   

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la 
nivelul factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen  care-l   pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
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efect de abandon şcolar.           

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
eliminăm aceste cauze: 

şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile 
proprii. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar și asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. 

modelul educațional oferit de părinți.Cel mai adesea ,elevii care ajung să renunțe la educație 
provin din familii în care părinții nu au mai mult de opt clase. Culturade origine a elevilor – 
cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de proveniență al 
elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al 
elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri în care 
părinţii încurajează să  încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. 
Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate 
în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor.  

Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea. 

factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul 
abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l 
determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar 
să chiulească de la şcoală. 

 

În concluzie pentru a combate fenomenul este necesară, in primul rând, întelegerea cauzelor. 
Pe langa cele de ordin social (situatia economica, modelul oferit de parinti si dezorganizarea 
familiei, lipsa unui loc de munca) si de ordin psihologic (motivatia scazuta, lipsa de interes, 
anxietatea, pasivitatea), cauzele psihopedagogice joaca un rol extrem de important.      
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ABANDONUL ȘCOLAR ȘI DELINCVENȚA JUVENILĂ 

 
 

     Peptea Luiza - profesor                                                               
Liceul Tehnologic C. A. Rosetti, Constanţa 

 

Spune-mi şi voi uita, arată-mi şi poate îmi voi aduce aminte, implică-mă şi voi înţelege! 

(Confucius ) 

 „COPILUL reprezintă pentru orice popor, bunul său cel mai de preţ care, certificând valoarea 
culturală şi spirituală, înnobilează prin însăşi existenţa sa, generaţii după generaţii, strânse-n codici, 
norme şi reguli pentru ca EL, să cunoască în acelaşi timp şi demnitatea, respectul, dorinţa şi dreptul 
de a trăi, greşeala, împăcarea, bucuria, iubirea, certitudinea, teama şi tot ce-l face să se prezinte şi 
reprezinte ca simbol al întregului Univers. Construcţia valorică a educaţiei rezidă în acest moment 
din „produsul social” pe care-l redă comunităţii atunci când anii celor mai frumoase vise sunt 
tulburaţi de incertitudini, izolare şi marginalizare, redându-i acestuia, încrederea, acceptarea, 
speranţa, dar mai ales ŞANSA de a putea merge mai departe.„( Paşca,2005). 

Abandonul școlar a devenit o problemă majoră în România,acest fenomen având o amploare 
majoră la nivel global. Educaţia ramâne unul din cele mai importante domenii ale existenţei omului 
modern.Deoarece educația rămâne unul din cele mai importante domenii ale existenței omului 
modern,progresul social poate fi realizat doar dacă investim în educație.Odată cu dezvoltarea 
economiei regionale într-o piață globală,educația a devenit un factor primordial care le  facilitează 
tinerilor accesul în carieră și prosperitate (Wilson,2003). Abandonul școlar influențează societatea 
în toată structura ei atît la nivel individual cât și socio-economic,întreruperea educației școlare 
perturbă bunăstarea individuală și socială. 

 
„Şcoala, alături de familie, reprezintă un agent important al socializării tinerei generaţii, 

facilitand invăţarea şi interiorizarea modelelor normative recunoscute de societate. Disfuncţiile 
manifeste in funcţionalitatea ei contribuie intr-o măsură semnificativă la geneza devianţei şcolare şi, 
prin aceasta, la favorizarea conduitelor delincvente in randul copiilor şi tinerilor. Primele cercetări 
care au incercat să inţeleagă rolul şcolii in incidenţa delincvenţei juvenile au avut loc in Marea 
Britanie la sfarşitul anilor ’60 şi au avut un design metodologic asemănător, coreland rata 
delincvenţei juvenile din diverse şcoli cu aspectele organizatorice şi funcţionale ale respectivelor 
instituţii educative. (Neamțu 2003 P.82-83)„ 

 
Şcoala poate fi definită, prin responsabilităţile, atribuţiile şi competenţele ce-i revin, ca actorul 

cel mai complex în domeniul siguranţei şcolare:  

a) este factor de decizie –asigură sigutanța elevilor,profesorilor și personalului auxiliar; 
b) este beneficiar al măsurilor de siguranţă care sunt asigurate, fie direct ori indirect de ceilalţi 

parteneri: poliţie, jandarmerie, serviciile de asistenţă socială, primării, alte autorităţi centrale şi 
locale;   

c) ”proprietar al problemei”pe tot parcursul desfășurării activității școlare;  
d) este iniţiatorul cooperării cu serviciile de asistenţă socială, de sănătate, cu alte organizaţii 

non-guvernamentale şi asociaţii ale societăţii civile; 
e) este promotorul procesului de ”democratizare internă” prin care încurajează şi stimulează 

elevii, alături de părinţii lor să participe cu propuneri şi iniţiative corespunzătoare, la activitatea de 
decizie în privinţa bunului mers al şcolii.  
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Abandonul școlar poate fi definit ca: 

-  „o formă a eșecului școlar„ 

- „părăsirea sistemului de educație înainte de finalizarea învățământului obligatoriu„ 

- „ieșirea din sistemul de învățământ fără un act care să-l certifice pe piața muncii„ 

Școala, pe lângă transmiterea și asimilarea de informații constituie în același timp un spațiu de 
modelare și socializare”. 

Literatura de specialitate contemporană consemnează două perspective explicative ale 
abandonului şcolar: 

 
a) În concepția tradițională individului îi este atribuită întreaga responsabilitate, decizia de a 

abandona școala îi aparține în totalitate (drop-aut); 

b) În cea de-a doua concepție responsabilitatea revine în totalitate instituției școlare, elevii fiind 
priviți ca niște „excluși”,”expulzați”din școală din cauza experiențelor traumatizante de eșec și 
frustrare (push-out). 

Conform acestei teorii inegalitățile economice, politice, structura socială precum și 
exmatricularea și eliminarea din școală pe o anumită perioadă de timp pot determina stigmatizarea 
și excluderea elevilor.Ambele teorii acceptă faptul că abandonul școlar există în majoritatea școlilor 
şcoala ierarhizează în mod inevitabil elevii,contrazicând caracterul ei democratic. 

Cauzele abandonului școlar pot fi evaluate din trei perspective: 
 
1. Cauze psihologice - care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului; 
2. Cauze sociale care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familiei; 
3. Cauze psihopedagogice care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor- elev). 
 

Delincvenţa juvenilă  conduce către abandon şcolar. 
După cum se ştie, cea mai mare parte din teoriile elaborate, până acum, în domeniul 

delincvenţei juvenile, se pot clasifica simplu, în trei mari categorii:  
 
1. teorii care susţin că delincvenţa juvenilă este o conduită moştenită, datorită unor factori cu 

caracter genetic-ereditar;  
2. teorii care apreciază că ea este, de fapt, o conduită dobândită, datorită unor factori sau 

structuri cu caracter familial, social ori cultural;  
3. teorii mixte, care îmbină aceste două explicaţii(Marica 2007, p.45).  
Problema pe care o ridică aceste teorii este dacă ele pot fi aplicate și în cazul României având în 

vedere faptul ca ele au fost elaborate de către analiști sau teoreticieni aparținând unor spații 
culturale care nu s-au confruntat cu probleme de genul celor pe care România le-a avut înainte și 
după 1989.   

 

Cauzele principale ale unui comportament delincvent 
„Delincvenţa nu este, astfel, un fenomen individual, ci un fenomen de grup, care se învaţă, la fel 

ca orice conduită, în grupuri delincvente formate din minori care se confruntă cu aceleaşi probleme 
de inadaptare şi care învaţă, împreună, tehnicile şi raţionalizările crimei, atitudinile faţă de poliţie, 
justiţie şi alte autorităţi etc. Majoritatea delincvenţilor provin din familii dezorganizate sau lipsite de 
funcţionalitate educativă, în care autoritatea părinţilor este fie prea slabă, fie excesivă, în care 
educaţia morală este neglijată, unde şcoala este detestată, iar munca nu este respectată, şi de unde 
copiii preferă să evadeze, pentru a-şi petrece timpul liber, împreună cu cei egali ca el din punct de 
vedere al vârstei şi al condiţiilor de viaţă sau educaţie.„(Marica 2007 ) 
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Primele cercetări care au încercat să înțeleagă rolul școlii în incidența delincvenței juvenile au 
avut loc în Marea Britanie la sârșitul anilor ``60 (Neamțu 2003). 

Concluziile acestor cercetări scot în evidență două categorii de factori respectiv 
a) factori criminoinhibitivi puternici(un control mai puțin rigid în școală,cooptarea elevilor în 

organizarea vieții școlare); 
b) caracteristici asociate comportamentului deviant (politică școlară incoerentă,lipsită de 

fermitate și discriminatorie, sistem de recompense subdimensionat, lipsa de prestigiu a școlii). 
S-a demonstrat că există legătură între delincvență și nivelul pregătirii școlare,devianța școlară 

ușoară se agreavează și se cronicizează în timp putând fi un indicator semnificativ al evoluției spre 
devianța penală. 

„Devianța școlară merge mână în mână cu delincvența juvenilă, corelațiile dintre aceste două 
variabile fiind atât de puternice încât cu greu pot fi disociate „(Maurice Cusson, apud Marica 2007). 

Relația dintre devianța școlară și delincvența juvenilă a fost pusă în evidență de numeroase 
cercetări sociologice. Studiile privind inadaptarea școlară confirmă forța predictivă a devianței 
școlare pentru conduita delincventă,subliniind existența unei puternice corelații între nivelul scăzut 
al instrucției și delincvența juvenilă.Deși devianța școlară este„cel mai important indicator predictiv 
către o carieră delincventă„ (Neamțu apud Marica 2007), nu trebuie să tragem concluzia că 
deviantul școlar va fi un delincvent, însă putem afirma că toți delincvenții au fost devianți școlari. 

Devianţa şcolară constituie, uneori, un mecanism de apărare a elevului in faţa constrangerilor 
lumii adulte şi, in particular, o formă de rezistenţă la adresa instituţiei şcolare. Psihologul american 
Th. Gordon (1981, apud Neamţu, 2003) schiţează următorul tablou al mecanismelor de apărare la 
care recurg elevii in funcţie de coloratura afectivă a situaţiilor şcolare: 

 
Sentimente  Mecanisme de apărare 
Ranchiună, mânie, ostilitate Revoltă, rezistenţă, neincredere 
Frustrare Răzbunare 
Ură, aversiune Minciună, înșelătorie, disimulare 
Jenă, stânjeneală Blamarea altora, calomnie, bârfă 
Rușine, umilință Fraudă, plagiat, copiat 
Teama, angoasă, neliniște Amenințare, intimidare, bravadă 
Tristețe, deprimare Dorința de a câștiga totul, respingerea pierderilor 
Neputință, apatie Supunere, conformare 
Încăpățânare, obstinație Purtarea adultului 
Emulație, rivalitate Refuzul riscurilor, asigurarea șanselor de reușită 

înainte de a acționa 
 

Tabelul 1. Mecanisme de apărare la care recurg elevii 
 

 „Motive 
primare” 

Ecou  
Comportamental 

Tipuri de  
Delicte 

Emoţii implicate în 
realizarea delictelot 

Trebuinţe de 
conservare a 
vieţii 
individului  

Creşterea importanţei 
bunurilor (tendinţele 
posesive sau 
achizitibe )  

Toate formele de 
delict contra 
proprietăţii materiale 
sau intelectuale  

Emoţii şi sentimente 
de frustrare  
 

Trebuinţe de 
conservare a 
vieţii 
individului  

Respingerea influ-
enţelor nocive 
(tendinţele defensive 
sau distructive)  

Delicte de violenţă. 
Delicte prin 
omisiune, obligaţiilor 
prin neglijenţă  

Frică sau furt  

Trebuinţe de  
conservare a 
vieţii, speciei  

Acţiuni pentru 
obţinerea 
„obiectului” sexual 
dorit. Distrugerea a 

Delicte  
Sexuale  

Emoţii sexuale  
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ceea ce se opune 
scopului de mai sus  

 
Tabelul 2  „MOTIVELE PRIMARE” ALE DELINCVENŢEI 
(adaptat după Mira Y. Lopez-1959 
Semne ce anunță o predispoziție la delincvență(cf.Cusson 2006-b,pg.80) 
 
Factori de risc 
 
1. Familie: 
-Raporturi copii-părinți in care măsurile coercitive domină relațiile pozitive; 
-Măsuri disciplinare aplicate in mod inconsecvent sau excesiv de dur; 
-Părinți neatenți sau indiferenți: nu cunosc bine faptele și gesturile copiilor. 
 
2. Comportamente: 
-Agresiune; 
-Comportament de impotrivire; 
-Impulsivitate și hiperactivitate; 
-Rare raporturi de cooperare. 
 
3. Dezvoltare cognitivă: 
-QI slab; 
-Eșec sau/și retardare școlară; 
-Dificultate de concentrare; 
-Dificultăți in a anticipa, planifica și gandi inainte de a acționa, neprevedere; 
-Dificultate in a adopta punctul de vedere al celuilalt(egocentrism). 
 
4. Amici: 
-Frecventare a unor amici devianți; 
-Respingere din partea unor colegi prosociali. 
-Acești factori ne oferă indicii privind ș țintele unor acțiuni preventive. 

Insatisfacțiile generate de viața școlară se pot  manifesta prin următoarele comportamente:fuga 
de la școală, absenteism și abandon școlar.  

Abandonul școlar reprezintă expresia inadaptării elevului la cerințele vieții școlare,dar și 
incapacitatea școlii de a se adapta la nevoile elevului. „Studiile care încearcă surprinderea relației 
dintre abandonul școlar și delincvență  au ca fundament teoretic teoria tensiunii psihice, in 
conformitate cu care abandonul şcolar ar implica o scădere a tensiunii, ceea ce ar avea ca efect 
scăderea frecvenței conduitelor delincvente şi la polul opus, teoria controlului social, care consideră 
că dimpotrivă, abandonul determină, prin scăderea controlului social, o intensificare a conduitelor 
delincvente„(Marica 2007,p.10). 

Unele cercetări longitudinale(D.Elliot și H.Voss apud Neamțu et al Marica 2007),care au 
urmărit evoluția unor eșantioane reprezentative pe durata a patru ani,validează teoria tensiunii 
sociale,constatând că: 

- indicele delincvenței este considerabil mai ridicat la tinerii care au abandonat școala 
comparativ cu cei care și-au continuat studiile; 

- natura experiențelor școlare este motivul cel mai frecvent al conduitelor de devianță școlară,al 
abandonului în mod special; 

- indicele de delincvență al celor care abandonează școala descrește în perioada imediat 
următoare plecării din școală, tendința de scădere rămânând constantă, în timp ce delincvența 
tinerilor care nu au abandonat școala crește constant în perioada celor patru ani de studiu. 
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„Explicația cercetătorilor ar fi aceea că părăsirea școlii ar reduce frustrarea și alienarea, astfel,s-
ar reduce motivația pentru delincvență(Marica 2007,p.11)”. 

Cercetările longitudinale au scos în evidență faptul că abandonul școlar,determină pe termen 
lung creșterea activității infracționale.Cei care abandonează școala sun integrați mult mai greu pe 
piața muncii,câștigurile obținute prin mijloace recunoscute social fiind mult mai reduse comparativ 
cu cei care-si termină studiile; aceasta ar putea fi o explicație a perioadelor lungi de șomaj, 
dificultăți economice și infracționalitate sporită, explicație constatată de cercetările făcute asupra 
celor care au abandonat școala.Astfel de cercetări conchid și susțin ideea că abandonul școlar și 
violența pot fi indicatori importanți în predicția orientării indivizilor către o carieră delincventă. 

Putem identifica relativ ușor vulnerabilitatea elevilor la abandonul școlar,estimînd unii factori 
semnificativi precum„combinarea agresivității cu eșecul școlar și vârsta cronologică mai ridicată a 
elevului în raport cu cea a colegilor de clasă la care se adaugă familia conflictuală sau 
dezorganizată, sărăcia și promiscuitatea, obținând astfel indici de certitudine în privința traseului 
delictogen al copilului.În astfel de situații, școala  este lipsită de mijloace,cazul trebuind a fi preluat 
de structurile de asistență socială„(Marica 200,p.11). 

Teoria controlului social. Travis Hirschi (1969) construieşte o teorie ce subliniază rolul 
factorilor externi ai controlului social in geneza conduitelor.Conform acestor teorii legăturile sociale 
puternice îi fac pe oamenii să accepte normele și valorile comunităţii lor şi să se conformeze 
acestora. 

„Legăturile sociale puternice, care ii fac pe oameni să respecte normele, au cateva caracteristici 
definitorii, care reprezintă tot atatea forme de control social: 

- integrarea este definită de calitatea şi frecvenţa relaţiilor interpresonale ale unei persoane cu 
membrii grupului din care face parte şi prin participarea la proiecte comune; 

- ataşamentul implică legăturile puternice ale tanărului cu anumite persoane semnificative din 
comunitate şi, in primul rand, cu părinţii; 

- angajamentul, sau investiţia tinerilor in construirea unei cariere sociale legale, le temperează 
comportamentul; 

- implicarea in activităţi nedeviante şi cu oameni nedevianţi, afirma Hirschi, lasă mai puţin timp 
pentru comportament delincvent; 

- sistemele de credinţe in valori legitime impărtăşite leagă laolaltă membrii comunităţii, 
sporindu-le rezistenţa la tentaţiile unor comportamente deviante„(Marica 2007,p.79). 

Teoria tensiunii structurale. Pe această bază teoretică,( R. K. Merton apud Marica 2007) 
reformulează şi dezvoltă teoria, arătand că devianţa se naşte dintr-o tensiune structurală, care rezultă 
din lipsa unei relaţii de adecvare intre scopurile susţinute cultural şi mijloacele oferite de societate 
pentru atingerea acelor scopuri. Devianţii sunt incapabili să atingă scopurile aflate sub presiunea 
pentru succes, din cauza lipsei de mijloace adecvate. 

Modalităţile de adaptare a individului la situaţia la care ia parte sunt, in opinia lui( Merton apud 
Marica 2007), următoarele: 

- Conformitatea, cel mai răspandit mod, cel care asigură stabilitatea obişnuită a societăţilor; 
conformistul acceptă atat scopurile cât și mijloacele instituționalizate pentru atingere acestor 
scopuri; 

-Inovaţia, cand o persoană acceptă scopurile culturale standard, dar nu acceptă mijloacele 
consacrate social pentru atingere a acestor scopuri; 

- Ritualismul se referă la situaţii in care persoanele care nu acceptă sau par să nu inţeleagă 
scopul cultural, acţionează totuşi in moduri aprobate de societate; 

- Evaziunea descrie situaţia persoanei care a abandonat viziunea competitivă, renunţand atat la 
scopurile, cat şi mijloacele aprobate cultural; 

- Rebeliunea este un mod de adaptare prin care persoana respinge scopurile şi mijloacele 
aprobate cultural şi le inlocuieşte cu alte scopuri şi mijloace alternative. 

„Potrivit teoriei tensiunii structurale, sursa devianţei se regăseşte in societate, in structura 
socială şi in cultură, mai curand decat in individ. Argumentul forte care susţine o astfel de teorie 
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este acela că devianţa este mult mai frecventă in clasa de jos, in cazul căreia căile legitime pentru 
succes sunt mai puţin accesibile.”(Marica 2007,p.85). 

 
Fiecare caz de abandon şcolar are o „istorie” proprie care presupune o analiză complexă, o 

interpretare psihogenetică, dinamică şi funcţională a situaţiei particulare a fiecărui subiect aflat în 
această situaţie.  

 Abandonul şcolar al multor elevi este din nefericire o certitudine.Abandonul școlar și 
delincvența juvenilă reprezintă unele din cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea  
românească. În acest sens este nevoie ca școala împreună cu celelalte instituții implicate să 
monitorizeze fenomenul și să  elaboreze strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a elevilor 
aflaţi în situaţia de a abandona şcoala.Pentru implementarea unor strategii este nevoie să identificăm 
și să cunoaștem particularitățile psihologice ale elevilor,pentru a putea fi identificate acele 
dimensiuni psihologice care permit realizarea unor dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăţi 
şcolare.  
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Abandonul școlar 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Persicanu Simona-Maria 
Profesor de chimie 

Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu” Voluntari, Județul Ilfov 
 
 
În ultima periodă de timp, rata abandonului școlar a crescut semnificativ, la fel ca și rata de 

absolvire a liceului. În viziunea mea, abandonul școlar apare ca o panză de păianjen care se întinde 
din ce în ce mai mult, astfel încât, dacă nu se iau măsuri urgente si semnificative în ceea ce privește 
nivelul de educație, se va ajunge ca tinerii de azi  să nu se poată îngriji la bătrânețe din cauza lipsei 
posibilității financiare. 

 
Prevenirea abandonului școlar ar trebui să înceapă în primele etape ale educației copilului, 

părinții fiind personajele principale din viața lor. Simpla lor participare la educație contribuie 
semnificativ la succesul copiilor (comunicarea cu profesorii, implicarea în activități extrașcolare și 
extracurriculare, alcătuirea unor planuri de viitor împreună cu un consilier de carieră). 

 
Motivele abandonului școlar se cunosc: 
 
- Folosirea substanțelor interzise (droguri, etnobotanice) 
- Necesitatea banilor pentru susținerea familiei 
- Anturajul 
- Apariția unei sarcini nedorite 
- Sistemul de învățământ care nu este în concordanță cu nivelul tehnologiilor la care sunt 

conectați elevii de azi 
- Factorii socio-economici 
 
Absolvirea unui nivel de studiu a devenit esențială pentru succesul material al oamenilor.  

Absolvenții de liceu pot avea un venit mai mare decât muncitorii fără diplome de liceu. Valoarea 
învățământului nu poate fi subestimată. 

 

Educația eficientă contribuie la dezvoltarea individuală, a competențelor pentru viață și muncă. 
Sistemul educațional ar trebui să fie imparțial, flexibil, accesibil, care să ofere o personalizare 
individuală adecvată, bazat pe colaborare, comunicare, pe acces la formare  pentru îmbunătățirea 
abilităților , pentru a obține un progres atât social cât și economic al țării. Tinerii calificați au șanse 
să facă față cerințelor vieții cotidiene și muncii. 

Măsuri pentru prevenirea abandonului școlar 
 
Un pas important este identificarea elevilor cu risc de abandon școlar. Sprijinul acordat acestor 

elevi este esential și ar trebui să fie cât  mai rapid pentru a oferi intervenții adecvate și pentru a 
deveni un glas pentru aceștia, care se vor lupta pentru a se asigura că primesc sprijinul de care au 
nevoie. 

Pentru tinerii care au abandonat școala ar trebui să existe programe speciale, adaptate, iar 
succesul în școală ar trebui asigurat prin implicarea experienței tradiționale de învățare cu 
instrumentele de învățare digitale de generație următoare. Tinerii ar trebui să aibă acces la programe 
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de orientare în carieră care să ducă la locuri de muncă cu un salariu ridicat, cu cerere ridicată pe 
piața muncii, astfel încât să poată realiza căile care duc la un loc de muncă de înaltă calitate. 

Comunitatea locală trebuie să se implice mai mult în viața școlară  prin extinderea unor 
oportunități care sunt utile, cum ar fi învățarea bazată pe proiecte și în practică, oferind elevilor de 
liceu opțiunea de a câștiga credit pentru învățarea în afara zilei și anului școlar tradițional, inclusiv 
stagii și ucenici, în folosul comunității. 

Profesorii și factorii de decizie politică trebuie să găsească metode de a se asigura că sistemele 
educaționale răspund nevoilor tuturor tinerilor, inclusiv celor care riscă să renunțe. Sistemele 
educaționale actuale nu au înțeles că lumea competitivă necesită mai multă cooperare în sălile de 
clasă și între școli. 

Atunci când elevii pierd lupta cu procesul de invățare, aceștia pot să renunțe la școală pentru că 
se simt fără speranță. Profesorii pot preveni această tragedie, lucrând împreună cu elevul la unu la 
unu, pentru a-l ajuta să-i ajungă pe ceilalți din clasă. Acest proces poate implica îndrumarea, 
orientarea, importanța lucrului în echipă. În cazul în care profesorul nu are timp să lucreze cu 
elevul, poate ruga un alt cadru didactic sa îl ajute astfel încât să beneficieze permanent de sprijin. 
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COLABORAREA ȘCOLII CU FAMILIA,                                                 
MODALITATE DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Perța Cristina-Mirela 
Colegiul Național ,,Mircea Eliade” Reșița 

 
 
De-a lungul timpului au fost realizate multiple cercetări pentru identificarea şi prevenirea 

abandonului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia unor noi factori ce contribuie la acest 
fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii  educativ-informative şi formative, 
egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic oferit în şcoli, este necesară o 
implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru stoparea şi, eventual, 
eradicarea acestui fenomen. 

Abandonul şcolar este un fenomen îngrijorător, deoarece el determină efecte negative  atât în 
plan psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va 
pierde tot mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi  ajungând să dezvolte o teamă de 
eşec, cât şi pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanetizat „stigmatizează”, „etichetează” şi 
conduce la o marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente deviante şi infracţionale. 
Abandonul şcolar are la bază mai mulţi factori care pot fi diferiţi, dar cel mai adesea asociaţi, elevul 
se confruntă cu  o serie de dificultăţi şcolare care au ca principale cauze: propria persoană, părinţii 
şi familia, şcoala, comunitatea locală etc. 

Abandonul reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, 
părăsirea sistemului educativ înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete 
sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Din punct de vedere legal, se specifică faptul că 
frecventarea obligatorie a şcolii încetează la sfârșitul clasei a X- a. Atunci când statul controlează 
frecventarea şcolii, abandonurile înaintea termenului legal al şcolaritatii obligatorii sunt relativ rare, 
fiind adesea deghizate în absenteism intens. 

În general, cei care abandonează şcoala nu mai sunt reprimiţi ulterior în aceeaşi instituţie 
educativă şi nu sunt înscrişi într-un program de şcolarizare alternativ. Rata abandonului şcolar se 
stabileşte ca raport procentual între numărul elevilor înscrişi şi numărul absolvenţilor.  Abandonul 
şcolar creează condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele 
autorealizării în domeniile de activitate legitime. Eşecul în a-şi realiza o educaţie  şcolară  completă  
se  asociază  cu perspectivele  ocupaţionale  şi economice limitate, detaşarea de valorile societăţii şi 
de instituţiile ei şi cu o scădere a venitului personal de-a lungul întregii vieţi. 

Activitatea de preîntâmpinare a abandonului şcolar este extrem de complexă. În realizarea ei 
este necesară o coordonare eficientă a tuturor factorilor educaţionali în care, desigur, şcoala şi 
familia deţin prioritatea. Şi, pentru ca şcoala să-şi îndeplinească menirea ei, trebuie să fie slujită de 
oameni nu numai cu o temeinică pregătire ştiinţifică şi psiho-pedagogică, ci şi dornici să aplice în 
practică cunoştinţele profesionale. 

Asumarea, ca obiectiv central al politicilor educaționale, a asigurării de șanse egale în educație 
(atât în ceea ce privește participarea, cât și în ceea ce privește competențele dezvoltate de factori 
externi) prin promovarea cu precădere a educației incluzive (și secundar a celei elitiste). În acest 
proces, rolul școlii trebuie definit ca entitate principală responsabilă în a răspunde nevoilor tuturor 
elevilor și în crearea condițiilor pentru ca performanța școlară să depindă în cea mai mare măsură de 
talentul și munca individuală a copilului și mai puțin de factori, în afara controlului personal ale 
elevilor (situația materială, etnie, nivelul de educație al părinților etc). 

Promovarea unei noi abordări în care responsabilitatea pentru realizarea efectivă a dreptului la 
educație aparține școlii, ca reprezentant al statului. În cazul în care există obstacole în calea 
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realizării dreptului la educație, statul (prin școli dar și alte instituții) trebuie să ia măsurile necesare 
pentru a înlătura aceste obstacole. Din această perspectivă, este nevoie de o conștientizare la nivelul 
managementului școlii a rolului și responsabilității proprii în asigurarea realizării efective a 
dreptului la educație a tuturor copiilor. Cadrele didactice reprezintă piesa de bază în acţiunea de 
asigurare a reuşitei şcolare. Pentru aceasta, trebuie să dispună nu numai de o bună pregătire de 
specialitate, dar şi de o competenţă psihopedagogică în a stabili factorii şi metodele cele mai 
adecvate de redresare a abandonului şcolar, de colaborare permanentă cu familia elevului. 
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Abandonul scolar in mediul rural 

 

Prof. Perța Elena,                                                                     
Școala Gimnazială, Comuna Păstrăveni, Neamț 

 

Invatamantul din mediul rural constituie o problema ce se concretizeaza in rezultatele scolare 
scazute, rata de cuprindere scolara sau rata de promovabilitate a diferitelor cicluri scolare mult mai 
mica decat pentru invatamantul urban, participarea scazuta a adolescentilor din mediul rural la 
nivelurile superioare de invatamant. 

Numarul copiilor care abandoneaza scoala creste de la an la an. Pe durata unui ciclu scolar de 
opt ani, din 100 de elevi care intra in clasa  pregătitoare, aproape 20 se pierd pe parcurs, conform 
datelor Institutului de Stiinte ale Educatiei. 

In ceea ce priveste riscul de a abandona scoala obligatorie, acesta sporeste foarte mult pentru 
urmatoarele categorii de copii: cei cu handicap fizic sau psihic, dintre care 40% nu sunt nici macar 
inscrisi intr-o forma de invatamant, rromii, al caror risc de abandon este de 6- 7 ori mai mare decat 
cel al celorlalti copii, si copiii din familiile defavorizate.  

O crestere semnificativa a riscului de abandon este determinata si de urmatoarele situatii: 
familie saraca, rezidenta in mediul rural, lipsa mamei in gospodarie, parinti cu nivel de instructie 
redus, parinti tineri, parinti agricultori sau lucratori pe cont propriu, gospodarie numeroasa. Pe baza 
celor scrise anterior, se poate identifica un model de scolaritate specific ruralului: copiii cu varsta 
mai mare din mediul rural abandoneaza scoala pentru a ajuta in gospodaria specializata in 
agricultura, astfel, si contribuie la crearea conditiilor prin care se reduc riscurile de abandon pentru 
fratii lor mai mici. 

Abandonul scolar apare indeosebi in familiile dezorganizate, cu conditii materiale precare si 
nivel de trai scazut, unde lipsa interesului pentru scoala atat din partea parintilor, cat si a copiilor, 
nesupravegherea lor de catre parinti, fie prin lipsa de autoritate a acestora, fie prin plecarea lor la 
munca in strainatate sunt tot atatia factori covarsitori ce sporesc amploarea fenomenului 
abandonului scolar.  

O alta parte a copiilor abandoneaza scoala pentru ca provin din familii cu parinti alcoolici, 
divortati sau decedati, situatii in care acestia nu mai pot sa constituie un model educativ pozitiv. 
Exista si situatii in care familia considera ca este mai utila folosirea copiilor pentru a intregi 
veniturile. Aceasta situatie se gaseste in mediul rural, unde copiii trebuie sa munceasca pamanturile, 
sunt folositi pe post de ciobani sau trimisi la munca in alte judete. 

Cauze: 

Cauzele sunt in primul rand de natura socio-economica si familiala. In Romania, exista 
numeroase scoli izolate si lipsite de dotarile necesare, aflate in zone defavorizate, in care saracia 
restrange dramatic posibilitatile parintilor de a asigura copiilor conditiile necesare educatiei.  

Accesul la educatie al copiilor provenind din familii sarace este o problema atat de natura 
educationala, cat si socio-economica. Cu alte cuvinte, cauzele pentru care acestor copii le este 
ingradit accesul la educatie sunt in egala masura legate de disfunctiile din sistemul educational, cat 
si de problemele de natura socio-economica, pornind de la imposibilitatea asigurarii hranei zilnice si 
a pachetelului pentru scoala, a imbracamintei si incaltamintei adecvate fiecarui anotimp si 
terminand cu cheltuielile educationale care depasesc cu mult posibilitatile parintilor, care sunt 
confruntati astfel cu o situatie paradoxala, in care beneficiile materiale conditionate de frecventarea 
scolii sunt cu mult sub costurile educationale pe care le presupune participarea scolara. 
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Cercetarile din domeniul educational au relevat faptul ca mediul socio-cultural de provenienta al 
elevilor este una dintre cele mai importante variabile in reusita sau esecul scolar si profesional al 
elevului. Este foarte importanta atitudinea familiei in raport cu scoala. Cunoasterea acestora 
atitudini si identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate in raport cu carierea 
scolara a tinerilor constituie un factor important in prevenirea abandonurilor. 

Climatul familial are un rol hotarator in cauzele de abandon scolar. Astfel, dezorganizarea vietii 
de familie, consecinta a divortului , climatul familial conflictual si imoral, excesiv de permisiv, 
divergenta metodelor educative si lipsa de autoritate a parintilor, atitudinea rece, indiferenta sau 
dimpotriva, tiranica a acestora, iata alte cateva aspecte care conduc spre abandonul scolar. 

Consecinte: 

Abandonul scolar este rezultanta unei combinatii de cauze interne si externe, de factori interni si 
factori externi. Fiecare abandon are o istorie personala si sociala legata de modul cum se aplica 
diferentiat principiul dezvoltarii. Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflati intr-o 
anumita configuratie pedagogica, psihologica si sociala care determina la randul ei mai multe 
consecinte imediate dar si de durată 

Abandonul scolar timpuriu se raporteaza la nivelul de educatie si statutul profesional al capului 
familiei, originea etnica, zona in care locuieste familia si nivelul de saracie al acesteia. In anumite 
situatii, parintii au slujbe temporare pe piata neagra si tind sa-si implice si copiii in aceste activitati, 
ceea ce determina prezenta redusa a acestora la scoala. 

Trebuie remarcata scaderea valorizarii educatiei in randul familiilor care intampina probleme de 
natura socio- economica, ceea ce conduce la abandon scolar si reorientarea copiilor catre piata 
muncii. In lipsa unor masuri adecvate, acestea pot conduce la o perpetuare pe termen lung a starii de 
saracie, prin crearea unui cerc vicios saracie- educatie redusa, lipsa de educatie- saracie. Datorita 
efectelor pe termen lung, intre saracie si accesul la educatie exista o relatie de influenta reciproca, 
lantul cauzal conducand la transmiterea inter-generationala a starii de saracie, cu efecte atat la nivel 
individual cat si colectiv, societal. Cu alte cuvinte, unui copil provenind dintr-o familie aflata in 
saracie extrema, din cauza lipsei de resurse materiale si a suportului social adecvat, i se va limita 
accesul la educatie si la instruire profesionala adecvata. Lipsa instruirii scolare si profesionale va 
scadea sansele sale pe piata muncii si va creste riscul de excludere sociala, iar efectul pe termen 
lung este caderea sa sub pragul de saracie, transmitandu-se astfel starea de saracie de la o generatie 
la alta. 

 
Masuri preventive: 

Este dezirabila elaborarea de proiecte cu finantare nerambursabila pentru programe de educatie 
pe diferite directii: igiena si sanatate, promovarea meseriilor traditionale, conduita sociala si 
modalitati la educatia permanenta. 

Modalitatile de interventie la nivelul comunitatii urmaresc implicarea factorilor de decizie, 
autoritatile locale, servicii sociale, ONG-urile, firme, in actiunea de prevenire si combatere a 
abandonului scolar.  

Modalitatile de interventie la nivel de familie sustin constituirea unor asociatii a parintilor cu 
copii aflati in situatia de risc / sau abandon scolar care sa vizeze: consiliere privind cariera; 
invatarea unor strategii de gasire a unui loc de munca; tehnici de rezolvare a situatiilor de criza; 
strategii de monitorizare si gestionare a traseului educational al elevului; 

organizarea de targuri de oferte educationale in scopul informarii cu privire la variantele optime 
de scolarizare pentru elevi; targuri de job-uri si orientarea parintilor spre cursuri de formare in 
calificarile de pe piata fortei de munca, sprijin financiar sub forma de rechizite, imbracaminte, 
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transport scolar al elevilor din mediul rural in mediul urban; realizarea de anchete sociale si 
acordarea de asistenta sociala dupa caz. 

 Modalitati de interventie la nivel de scoala au in vedere familiarizarea profesorilor cu tehnici de 
invatare activa si interactiva; consiliere vocationala; cunoasterea si utilizarea unor strategii de 
adoptare curriculara. 

Este necesara o cunoastere mai amanuntita, atat a elevilor, cat si a familiilor acestora. Educatia 
reprezinta baza emanciparii individuale si are un impact major asupra dezvoltarii intregii noastre 
societati. De aceea, asigurarea sanselor egale la educatie de calitate pentru toti are o importanta 
majora. 

Bibliografie: 

1)   Adrian Hatos, „Sociologia educatiei”, Ed. Polirom, 2006; 
2)   Elisabeta Stanciulescu, „Sociologia educatiei familiale, Ed. Polirom, 1998; 
3)   Barbu, Gheorghe- Copiii din familiile sarace,in Calitatea vietii, nr.1-2/1998; 
4)   Barbu, Gheorghe- Conditii de viata ale familiilor sarace cu copii, in Calitatea vietii,nr.1-

2/1997; 
 

1541



 

ABANDONUL ȘCOLAR – O PROBLEMĂ A LUMII CONTEMPORANE 

 

Perțea Petronela Natalia 
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Nehoiu 

  
 
Abandonul reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, 

părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei calificări 
sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. 

Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficientei sistemului 
şcolar -  cu cât indicele de abandon este mai mare, cu atât sistemul şcolar respectiv este mai 
ineficient. 

Abandonul şcolar are o definiție legală, în relație cu obligația frecventării şcolii; în cazul 
sistemului de învățământ din tara noastră, ROFUIP și Statutul Elevului specifică faptul că 
frecventarea obligatorie a şcolii încetează la finalul clasei a X-a. Dreptul copiilor la educație fiind o 
datorie pentru părinți şi tutori, statul îi poate sancționa economic sau penal pe cei care se sustrag 
obligației şcolare. Atunci când statul controlează frecventarea şcolii, abandonurile înaintea 
termenului legal al școlarității obligatorii sunt relativ rare, fiind adesea deghizate în absenteism 
intens. 

Literatura de specialitate indică două perspective explicative ale abandonului şcolar: 
1. Concepţia şcolii dominante sau tradiţionale plasează întreaga responsabilitate a abandonului 

asupra elevilor, sugerând că decizia de a abandona şcoala, independentă şi definitivă, îi aparţine 
individului.  

Pornind de la această interpretare, concepţia şcolii dominante îşi propune să evidenţieze 
corelaţiile între conduita de abandon, considerată o variabilă dependentă, şi comportamentul 
elevilor, rezultatele lor şcolare, starea psihologică şi parametrii socio-culturali ai familiei, ca 
variabile independente.  

2. Cea de-a doua concepţie îi vede pe cei care abandonează şcoala ca pe nişte excluşi, pornind 
de la premisa că un mare număr de elevi sunt „expulzaţi" din şcoală din cauza experienţelor 
traumatizante de eşec şi frustrare trăite în mediul şcolar. Conform acestei concepții, 
responsabilitatea pentru abandon fiind plasată la nivelul instituţiei şcolare. Şcoala, prin calitatea şi 
natura experiențelor şcolare, determină elevii să dorească să plece. Majoritatea elevilor, deşi 
consideră anumite aspecte ale vieţii şcolare ca fiind neplăcute, rămân în şcoală, având o motivaţie 
specifică, ce se poate exprima astfel: 

 elevii au atins maturitatea intelectuală şi afectivă care le permite să înţeleagă avantajele 
continuării şcolii şi importanţa investiţiei continue în propria formare pentru viitor ; 

 existenţa experienţelor şcolare pozitive şi raportul dintre acestea şi aspectele nesatisfăcătoare 
ale vieţii şcolare înclină balanţa motivaţională către continuarea şcolarităţii. 

  
Cauzele abandonului școlar 
1. Cauze de ordin economic.   
În general, rata abandonului la nivelul şcolarităţii primare este mai scăzută în ţările cu un venit 

mare pe cap de locuitor. Statisticile indică faptul că în ţările cu un venit scăzut, un procent de 
aproximativ 40 % dintre elevii înscrişi în şcoala primară abandonează înainte de terminarea ciclului 
primar. Înţelegerea adecvată a determinării economice a abandonului şcolar obligă la considerarea 
efectului cumulat şi a altor variabile, dintre care reţin atenţia nivelul de şcolarizare şi vârsta. Astfel, 
dacă în cazul ţărilor sărace rata abandonului şcolar este foarte mare la nivelul şcolarităţii primare, în 
cazul ţărilor cu o economie puternică, se înregistrează rate înalte ale abandonului şcolar la nivelul 
învăţământului post-obligatoriu: liceal şi superior. În aceste ţări, cei care abandonează provin, în 
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marea lor majoritate, din familii cu un statut socio-economic precar. 
 
Copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mai mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară completă. 

Statutul economic, corelat cu abandonul şcolar, este evaluat prin variabile precum: gradul de 
instruire şi educaţie al părinţilor, profesia tatălui, venitul familiei şi nivelul de viaţă al acesteia. 
Anumite familii nu au resursele financiare necesare pentru a plăti rechizitele şcolare, taxele, 
transportul la şcoală, uniforma etc. Alte familii îşi pot permite să, plătească şcolaritatea copilului, 
dar aceasta presupune o reducere drastică a resurselor familiale, mai ales în situaţia in care elevul 
avea înainte responsabilităţi productive alături de părinţii săi. 

2. Cauze de ordin sociocultural sau religios. În această categorie se includ indicatorii de putere 
şi status social: apartenența la clasa socială, apartenența etnică, rasială, sexul, apartenența la 
comunități de tip rural/urban etc. Toate aceste variabile au fost tratate ca variabile demografice, dar, 
o dată cu preocupările de democratizare a educației şcolare, s-a demonstrat că diferite grupuri 
dezavantajate social sunt discriminate atât în cadrul sistemului şcolar, cât şi pe piața muncii. 

Referitor la variabila sex, unele studii raportează o rată semnificativ mai mare a abandonului 
şcolar la fete, indiferent de nivelul venitului părinților; dacă în cazul unui mediu de proveniență 
sărac abandonul mai frecvent al fetelor se explică prin participarea acestora la realizarea activităților 
casnice, la îngrijirea fraților, la prestarea unor activități aducătoare de venituri, în cazul societăților 
dezvoltate abandonul şcolar al fetelor se corelează cu schimbările caracteristice pubertății; astfel, 
interesul pentru sexul opus, finalizat în mariaje precoce sau în graviditate, atrage după sine 
abandonul şcolar. Copiii care provin din familii asistate social sau dependente de instituțiile 
caritabile abandonează şcoala într-o proporție mai mare. 

În ceea ce priveşte tipul de comunitate rural/urban, se consemnează o rată mai mare a 
abandonului şcolar în mediul rural, ceea ce se explică prin: distanta mare domiciliu-şcoală, dublată 
de condiții inadecvate de transport, lipsa de flexibilitate a orarelor şi structurii anului şcolar, care nu 
ţin cont de calendarul lucrărilor agricole, precum şi lipsa de opțiuni educative în cadrul şcolii. 

3. Cauze de ordin psihologic. Se refera la reacția fiecărui elev la apariția insuccesului şcolar şi a 
conflictelor cu autoritățile şcolare. Etichetarea ca „elev slab" reduce stima de sine a elevilor şi 
subminează încercarea lor de a-şi construi o identitate socială pozitivă. Astfel, elevii care nu au 
resursele necesare pentru a se mobiliza în vederea depăşirii dificultăților vor căuta să-şi satisfacă 
nevoia de valorizare personală în afara şcolii, eventual prin abandon.  

4. Cauze de ordin pedagogic  vizează calitatea vieţii şcolare, pertinența conținuturilor în raport 
cu trebuințele de învățare ale elevilor, relevanța metodelor şi stilurilor didactice pentru stilurile 
cognitive ale elevilor, caracteristicile procedurilor de evaluare şi ale orientării şcolare şi 
profesionale, deschiderea şcolii faţă de problemele comunității, stilul disciplinei şcolare etc. 
Calitatea vieții şcolare şi a educației şcolare influențează rata abandonului; evidențele existente 
indică faptul că cele mai înalte rate de abandon şcolar le furnizează şcolile segregate, şcolile publice 
vocaționale, şcolile mari, cu clase numeroase şi şcolile în care se pune un mare accent pe 
supraveghere şi testare. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează de ce acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formaţia morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi a 
celui de cetăţean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăţi sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea iniţială. Din punctul de vedere al costurilor 
economice, scumpă nu este persoana bine educată, ci cea insuficient educată, care părăseşte şcoala 
cu o pregătire şubredă sub aspect moral, intelectual sau estetic.  
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Abandonul – modalități de prevenire 

 

Perțea Zamfiraș Cristinel 
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Nehoiu 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

O soluție pentru a se reduce rata abandonului școlar este realizarea unui program care să 
urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a 
planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii 
de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de 
criză cu efect de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţământului de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendințe agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  
Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 

dar în grupul de la școală fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină 
să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face cadrul didactic se referă la competenţele şi capacităţile 
educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic 
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şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a 
abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de 
educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată.  

Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 
lor, răspândit prin numeroase teritorii, le creează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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FAMILIA ÎNTRE CAUZĂ A NEGLIJĂRII ŞI RESURSĂ A PREVENIRII EI 

 

Prof. înv. primar, Pescaru Georgeta Gabriela 
Scoala Gimnaziala “Mircea cel Batran”, Curtea de Argeș 

Județul Argeș 

 

Familia este instituţia socială cea mai des întâlnită în societatea modernă. Existenţa ei implică şi 
riscuri. Dezideratul social cere fiecăruia să formeze o familie nouă, şi în aelaşi timp este şi membru 
al familiei de origine.  

Conform teoriilor de învăţare, indivizii sunt de mici instruiţi într-o manieră nedirijată în acest 
sens, copiind modele de comportament din jur, care pot fi mai mult sau mai puţin adecvate. Una 
dintre cauzele neglijării sunt aceste proaste comportamente pe care se tinde a se reproduce, care duc 
in mod cert la abandon scolar. 

Funcţia economică – elementele acestei funcţii se consideră că s-au redimensionat, că familia 
actuală nu mai reprezintă autosuficienţă din acest punct de vedere, veniturile se câştigă în exteriorul 
familiei, în comparaţie cu modelul de familie tradiţională, transmiterea unor îndeletniciri, ocupaţii, 
la fel, nu se mai realizează de către părinţi, în cadrul familiei. Bugetul financiar devine sporadic, 
oglindind cumva şi starea economică a societăţii în care este încadrată acea familie, cheltuielile s-au 
intensificat, în parte şi datorită societăţii orientate pe consum.  

Funcţia de socializare - educaţia nu se mai realizează prevalent în familie, instituţiile educative 
preiau o parte din această responsabilitate, standardele societăţii actuale în ce priveşte educaţia şi 
pregătirea pentru viaţă sunt înalte, progresul nu mai poate fi realizat doar prin aportul educativ al 
părinţilor. Părinţii nu mai dispun nici de timpul necesar, nici de cunoştinţele adecvate pentru a-i 
socializa optim.  

Relaţia parentală – modificată şi ea datorită distanţei culturale foarte mari între generaţii, odată 
cu viteza mărită de evoluţie şi schimbare a societăţii contemporane.  

Familia tradiţională, cu structura ierarhică şi autoritate vădită dintre adulţi către cei mai tineri, 
tinde către o structură nouă, bazată pe cooperare şi nonconformism, cu accente pe individualitate. 
Familia contemporană este des criticată, ca fiind des ameninţată de disfuncţionalităţi . Studiile 
efectuate ar trebui să se orienteze spre cât de ameninţată este real această unitate socială, din 
perspectiva apariţiei alternativelor cu structură nouă, cauzele care conduc la apariţia structurilor 
alternative, luând în calcul numeroasele ce intră în acţiune în desfăşurarea unui astfel de fenomen, 
variabile care ţin de individ( personalitate, capacitate proprie fizică, psihică), cele care ţin de familia 
de origine şi mediul primar în care a vieţuit individul, cele legate de societate şi modele, 
oportunităţile oferite de aceasta. Toate aceste variabile diferă mult, de la un caz la altul, şi nu 
acţionează separat, ci împreună, creând cumul pozitiv sau negativ, care influenţează întreaga 
traiectorie ulterioară a individului, inclusiv viitoarea structură familială în care se va găsi la un 
moment dat. 

Concluzii  

Într-o lume în care toate instituţiile şi toate tipurile de raporturi sociale se schimbă în ritm 
accelerat, familia nu poate să rămână neschimbată şi nu trebuie absolutizat un model sau altul de 
organizare familială sau de interacţiune părinte- copil. „ Nu se poate recomanda o reţetă universal 
valabilă a familiei bune din punct de vedere al reuşitei în dezvoltarea copilului, în securizarea 
acestuia, în asigurarea succesului de integrare.” 

Modul de abordare a climatului familial trebuie să ţină seama de o serie de situaţii particulare, 
raportându-se la multe elemente: pregătirea/profesia părinţilor, stil de viaţă, vârstele şi 
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particularităţile părinţilor, obiective - motivaţii, aspiraţii, potenţial, repere culturale sau religioase.  
Orice strategie de succes trebuie să se adreseze familiei ca sistem, ţinând cont de relaţiile 

existente în interiorul ei, neuitând că intervenţia se face în interesul copilului.  
„În ultimii 40 de ani cercetătorii din domeniu au ajuns la concluzia că menţinerea copilului în 

familie este de preferat oricărei alte forme de instituţionalizare. În acest scop se încearcă pentru 
prima dată a se interveni la nivelul părinţilor prin forme adecvate (sprijin financiar, abordare 
terapeutică interdisciplinară). Din această ecuaţie nu este uitat niciodată copilul, bunăstare şi 
calitatea vieţii lui fiind principalii indicatori ai succesului intervenţiei.” În cazul în care interesul 
copilului nu mai este satisfăcut în familia de origine se apelează la familia extinsă, şi apoi soluţia 
plasamentul familial, sau, ca ultimă soluţie prevăzută de specialiştii în domeniu, adopţia copilului.  

Se poate spune că potenţarea şi eficientizarea resurselor familiei este esenţială pentru evitarea şi 
renunţarea la fenomenul neglijării copiilor, la abandonul scolar. Nimeni nu spune că este uşor sau 
simplu, însă fiecare familie reintegrată în cursul normal al societăţii este un model pozitiv, cu reale 
valenţe de influenţare a societăţii.  

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Abandonul școlar-cauze și caracteristici 

 

PETCU IULIA 

 

Abandonul școlar, conform C. Neamțu  (2003, p. 199, cit. in. Blându, 2012, p.177),  este „un 
fenomen de încetare a frecventării școlii, părăsirea timpurie a sistemului educational înaintea 
obținerii unei calificări, respectiv înaintea finalizării studiilor prevăzute pentru ciclul școlar 
început”. Din punct de vedere al legislației în vigoare a învățământului din România, se vorbește de 
abandon școlar înainte de finalizarea clasei a X-a, dar din punct de vedere educational, se poate 
vorbi despre abandon școlar și după parcurgerea  învățământului obligatoriu, dacă finalizarea 
studiilor nu se realizează. 

Cauza principală a abandonului școlar, conform lui Bartollar  în 1997 (cit. in. Blându, 2012, p. 
178) este legată de experiențele școlare negative pe care le trăiește elevul, pe fondul unor programe 
educaționale de o calitate discutabilă, relațiilor deficitare cu ceilalți agenți educaționali implicați, 
imaturității intelectuale și emoționale a elevului incapabil să înțeleagă necesitatea terminării 
studiilor și absolvirii acestora cu diplomă.  

C. Neamțu în 2003 (cit. in. Blându, 2012, p. 178) descrie  trei perspective din care poate fi 
abordat conceptul de abandon școlar: 

a. perspectiva psihosocială, unde se pot evidenția o serie de  factori care conduc elevul către 
abandon școlar, dintre care amintim: motivația, nivelul dezvoltării intelectuale, imaginea de sine, 
trăsăturile de personalitate, voința etc. 

b. perspectiva interacționistă, care interpretează abandonul școlar ca pe o consecință a 
interacțiunii dintre caracteristicile personale ale elevului cu ale celorlalți actori (profesori, colegi 
etc.), dar și cu cele specifice programelor educaționale pe care aceștea le parcurg; 

c. perspectiva constrângerii externe- stipulează faptul că abandonul școlar nu se datorează 
neapărat sărăciei, cât mai ales presiunii factorilor de mediu (starea de sănătate, obligațiile familiale 
și profesionale etc.). 

C. Blându (2012) specifică alte cauze ale dezangajării, ca fiind: 

a. factori academici: relație alterată profesor-elev, programe educaționale de slabă calitate, 
absenteism etc. 

b. factori sociali: incapacitatea elevului de a-și face prieteni, marginalizarea, izolarea socială, 
bullyngul, asocierea cu elevi cu comportamente indezirabile; 

c. factori extracurriculari-  insuficienta participare la activități extracurriculare; 

d. factori de perspectivă- convingeri că valoarea diplomei este irelevantă și nerecompensată 
corespunzător. 

Sintetizând  informațiile din literatura de specialitate, se pot grupa cauzele abandonului școlar 
în: cauze de ordin economic (nivelul de trai scăzut, plecarea parinților în străinătate, sentimentele de 
frustrare generate de compararea socială), cauze de ordin socio-cultural și religios (mediul social, 
apartenența la o categorie socială, apartenența etnică sau rasială etc.), cauze de ordin psihologic 
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(incapacitatea elevului de a-și mobiliza resursele), cauze de ordin pedagogic (calitatea vieții școlare, 
caracteristicile procesului de predare-învățare-evaluare, managementul clasei de elevi etc.) 

Strategiile de prevenire a abandonului școlar trebuie să ocupe un loc central în planul 
managerial al școlii, cunoscut fiind faptul că prevenția reprezintă un prim pas pentru reducerea 
conduitelor sus- menționate. În același timp, este necesară conștientizarea cadrelor didactice cu 
privire la activitatea de prevenire, dar și dezvoltarea abilităților acestora de a gestiona crizele 
educaționale provocate de comportamentul deviant al elevilor, atunci  când este cazul.   

Astfel, propunem câteva obiective generale ale activității de prevenire a situațiilor de criză 
educațională descrise anterior: 

 Realizarea unei strategii preventive la nivel de școală și includerea acesteia în planul 
managerial; 

 Stabilirea unui parteneriat autentic între școală și familie; 

 Colaborarea permanentă între cadrele didactice, psihologul școlar și profesorul itinerant; 

 Cunoașterea particularităților de vârstă ale elevilor; 

 Cunoașterea teoretică a factorilor și a cauzelor care duc la inadaptare, eșec sau abandon 
școlar, pentru a adopta o conduită de prevenție permanentă;  

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare și perfecționare, în scopul dezvoltării 
abilităților acestora de a preveni și gestiona situațiile conflictuale, de eșec școlar, de dezangajare a 
elevului etc; 

 Organizarea și desfășurarea unor activități extrașcolare în scopul creșterii motivației 
elevilor, precum și a sentimentelor de apartenență; 

 Creearea unor cercuri și cluburi școlare cât mai variate, pe cât mai multe tematici de interes;  

 Desfășurarea unor programe de dezvoltare personală cu tematica adaptată particularităților 
de vârstă, precum și în funcție de nevoile și dificultățile elevilor; 

 Informarea elevilor cu privire cerințele pieței muncii, pentru a-i încuraja să participle activ la 
elaborarea propriului traseu educațional și profesional; 

 Oferirea de modele elevilor, prin conduita ireproșabilă a profesorilor, prin invitarea unor 
persoane model la orele de dirigenție etc.  
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. PETERNEAMȚ-BARBU LEONTINA CLAUDIA 
Școala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” Craiova 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii 
începute. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră școala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor colare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

·şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale.  

·climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

·factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

·anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
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copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
·juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu, şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o 
relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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EDUCAȚIA E ȘANSA TA! 
 
 

Prof. înv. primar Petre Cristina 
Liceul Tehnologic Pătârlagele, Buzău 

 
 
O provocare comună pentru sistemele de învăţământ europene este prevenirea părăsirii timpurii 

a şcolii şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară. Cercetarea desfăşurată la nivel european scot 
în evidenţă faptul că fenomenul de părăsire timpurie a şcolii şi fenomenul violenţei şcolare implică 
un număr tot mai mare de elevi. Această situaţie descrie un scenariu în care două drepturi 
fundamentale ale copiilor sunt încălcate: dreptul la educaţie şi dreptul la securitate personală. 

Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii înainte de obținerea unei 
calificări sau înaintea încheierii anului de studii început. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul care abandonează școala are dificultăți de învățare, rezultate foarte slabe la învățătură, 
imagine de sine scăzută, absentează, este izolat de elevi, incapabil să se adapteze la mediul școlar. 

Prevenirea și combaterea absenteismului/ abandonului şcolar necesită din partea cadrelor 
didactice:  

 o atenţie sporită pentru a descoperi la timp elevii în situaţie de risc; 
 exigenţă în analizarea fiecărui caz în parte; 
 mult tact psiho – pedagogic pentru a–i îndrepta pe calea cea bună pe elevii aflaţi în derivă.  
Ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului.  
Importantă este cunoaşterea acestor cauze, descoperirea lor în situaţii concrete si căutarea de 

modalităţi eficiente pentru combaterea cauzelor și, implicit, a absenteismului/ abandonului școlar. 
Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin asigurarea unor condiții socio-

economice cât mai bune, crearea unui climat familial adecvat, control permanent asupra activităților 
copilului, prezența activă a părinților în viața copilului.Școala nu poate influența factorii de natură 
individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor copiilor. Prin 
folosirea metodelor moderne de învățare, activitățile devin mult mai atrăgătoare pentru elevi. De 
asemenea, activitățile extrașcolare atrag elevii spre școală. Prin programele de consiliere pentru 
părinți și prin colaborarea cu comunitatea locală, școala încearcă să țină aproape beneficiarii 
principali ai educației. 

Pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar se implementează un plan de măsuri de 
intervenție:  

 Stabilirea unui parteneriat şcoală-familie, cu acţiuni concrete;  
 Eficientizarea comunicării profesor–elev prin instituirea unor teme la orele de consiliere și 

orientare (dirigenţie); 
 Organizarea unor activităţi extraşcolare menite sa atragă elevii spre activitatea şcolii;  
 Vizite la domiciliul elevilor şi discuţii cu părinţii elevilor care absentează;  
 Stabilirea şi aplicarea unui program de recuperare a materiei şcolare pentru elevii care 

absentează;  
 Întocmireaunui plan de monitorizare a absențelor elevilor;  
 Realizarea unei baze de date cu elevii aflați în risc de abandon școlar;  
 Solicitarea  sprijinului profesorului consilier şcolar în alegerea programului/ activităţilor de 

intervenţie-prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat;  
 Includerea elevilor care absentează/ în situație de risc de aboandon într-un program de 
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consiliere psihopedagogică de specialitate. 
Abandonul școlar conduce la un nivel de educație scăzut, ceea ce limitează în mod clar 

posibilitatea de opțiune pe piața muncii. Cei care abandonează școala sunt predispuși să devină 
dependenți de programele sociale oferite de stat, se confruntă cu dificultăți în găsirea unui loc de 
muncă, astfel că fenomenul de abandon școlar se transformă într-o problemă care afectează întregul 
sistem economic, social, politic și cultural al țării. 
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Absenteism şi abandon şcolar 

 
 

Realizat de 
Prof. înv. Prescolar Petrea Mioara Daniela 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă o conduită de evaziune definitivă, care constă în încetarea 
frecventării şcolii şi părăsirea sistemul instructiv-educativ. Această conduită este precedată de cea 
de absenteism. 

Datorită faptului că o dată pierdută legatura cu şcoala elevului îi este din ce în ce mai greu să 
revină la îndatoririle avute înainte, prevenţia abandonului şcolar trebuie să funcţioneze de la primele 
semne. Astfel trebuie să se ia măsuri de la primele absenţe repetate  – discuţii în particular cu elevul 
şi apoi cu parinţii acestuia, în încercarea de a-l readuce pe calea frecventării cursurilor. Această 
“consiliere” se poate efectua şi în ora de dirigenţie sau în alte momente care ar permite dialogul 
liber, neîngrădit profesor – elev.  

O parte dintre devierile comportamentale manifestate în mediul şcolar, printre care se numără şi 
absenteismul şi abandonul şcolar, se află în legătură cu greşelile de educaţie ale cadrelor didactice şi 
cu stabilirea relaţiilor incorecte între elevi. Ele pot fi prevenite printr-o organizare corectă a vieţii şi 
a raporturilor intraşcolare, deoarece un bun climat şcolar influenţează totdeauna pozitiv sfera 
emoţională a stării psihice a elevului. Educarea conştiinţei şi a conduitei morale nu e posibilă fără 
încredere, relaţii principiale, disciplină bună şi evitarea oricăror traume psihice.  

Activitatea de prevenţie a absenteismului şi abandonului şcolar este legată nu numai de igiena 
activităţii intelectuale, dar, în egală măsură, şi de asigurarea unei dezvoltări echilibrate a vieţii 
afective în cadrul relaţiilor intraşcolare.  

Greşelile de educaţie privind sfera afectivă, comise în perioada formării personalitaţii, întarzie 
maturizarea trăsăturilor pozitive de caracter şi, prin aceasta, generează deficienţe în reglarea  
manifestărilor emoţionale în procesul de integrare socială. Părerea profesorului cântăreşte adesea 
greu, dar important este ca elevul să fie convins de lipsa unui viitor în cazul renunţării la şcoală, 
astfel încât schimbarea, decizia finală, să vină din interiorul acestuia.  

Organizarea în şcoală a unui regim de activitate disciplinată prin supraveghere şi control, prin 
gradarea sarcinilor, prin neadmiterea abaterilor, a dezordinii, precum şi prin cultivarea constantă a 
acţiunii ferme, perseverente, principiale şi prompte a colectivului de elevi, cu scopul menţinerii unui 
nivel ridicat de ordine şi muncă, are o mare importanţa în prevenirea situaţiilor de absenteism şi 
abandon şcolar. O altă soluţie ar putea fi şi crearea unor clase de adaptare, în care cei vizaţi să fie 
supuşi unui program diferit, mai uşor, în trepte, astfel încât să-şi dea seama în final de necesitatea 
continuării studiilor. 

Familia are şi ea o covârşitoare importanţă în luarea acestei decizii. Ea trebuie să-l sprijine 
permanent pe cel care are tendinţa de abandon, să-l înţeleagă şi, cel mai important, să nu ia măsuri 
drastice, severe, împotriva acestuia. În anumite cazuri, chiar şi familia poate fi consiliată pentru 
formarea unei atitudini potrivite, pozitive, care să se aplice cu succes în astfel de situaţii. Vizita 
dirigintelui/consilierului şcolar acasă la elev, poate crea premisele unui dialog mai liber, unei relaţii 
mai apropiate, bazate pe sinceritate şi încredere reciprocă.  

Sporirea numărului de activităţi comune şcoală – familie, realizarea unor proiecte împreună, 
sunt foarte importante pentru ca elevul să înţeleagă că ambele instituţii – atât şcoala, cât şi familia – 
actionează doar în interesul său. Multe studii au ajuns la concluzia că diminuarea abandonului 
şcolar se poate face prin îmbunătăţirea parteneriatului şcoală – familie. În unele şcoli se recurge 
chiar la asigurarea mijlocului de transport necesar elevului pentru a ajunge la şcoală. 
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Prevenţia devianţei în mediul şcolar, determinată de: insuficienta pregătire anterioară a elevului 
în procesul instructiv-educativ, de defecte in organizarea regimului de zi, de conflicte relaţionale, de 
reacţii afective, este perfect posibilă cu ajutorul unui consilier şcolar bine pregătit. 
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Combaterea abandonului școlar 

 

 

Prof. înv. primar PETREA VERONICA-MARILENA                                       
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TULUCEȘTI/ JUD. GALAȚI 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală.  

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
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Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la școală fiecare poate avea un loc, 
un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  Pentru o mai bună 
prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în 
sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, abandonul școlar, consider că este o temă foarte mult abordată în 
mediul şcolar.  

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. Înv. Preșc. Petrescu Adelina 
Grădinița P. N. Bichigi 

 
 
Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 

cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii 
educativ–informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic 
oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru 
stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen. 

Prin abandon şcolar se desemnează, în general, ansamblul comportamentelor care încalcă sau 
transgresează normele sau valorile şcolare. Aşadar, devianţa şcolară va include totalitatea 
conduitelor care se abat de la normele şi valorile care reglementează mediul şcolar. Ele sunt 
precizate în regulamentele şcolare şi în cele de ordine interioară.  

Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin 
care societatea îşi perpetuează existenţa. Astfel, şcoala este un ―factor cheie ―al dezvoltării. De la 
şcoală se aşteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul şi să înţeleagă prezentul, să îi 
ajute să conştientizeze şi să îşi asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului 
colectivităţilor către un viitor dorit. 

Începutul anului şcolar este precedat, în ultimii ani, de probleme care au devenit atât de 
obişnuite în peisaj, încât doar lipsa lor ar mai mira pe cineva; vorbim desigur, despre numărul mare 
de şcoli a căror renovare a încremenit în proiect din lipsa fondurilor, nemulţumirile cadrelor 
didactice, dar şi statisticile care se întocmesc pe marginea anului şcolar precedent, majoritatea cu 
grad ridicat de îngrijorare. Pe această linie se înscriu şi problemele de abandon şcolar şi problemele 
comportamentale.  

Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 
cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii 
educativ– informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic 
oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru 
stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen.  

Abandonul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan 
psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot 
mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât şi 
pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează‖, „etichetează‖ şi conduce la o 
marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente deviante şi infracţionale.  

Prin abandon şcolar se desemnează, în general, ansamblul comportamentelor care încalcă sau 
transgresează normele sau valorile şcolare. Aşadar, devianţa şcolară va include totalitatea 
conduitelor care se abat de la normele şi valorile care reglementează mediul şcolar. Ele sunt 
precizate în regulamentele şcolare şi în cele de ordine interioară. 

Factorii cauzali ai abandonului școlar sunt multipli, dar cu precădere sunt cei de ordin social 
(vulnerabilitate socială, sărăcie, vicii sociale din familie, nivel educaţional scăzut) și cei ce ţin de 
particularităţile individuale (dificultăţi de însuşire a materiei, incapacitatea copiilor de a gestiona 
situaţiile şi evenimentele noi, stimă de sine şi motivaţie scăzută, frustrări, lipsă de interes pentru 
dezvoltare personală, etc). 

Cauzele ce ţin de particularitățile individuale ale elevilor cu risc de abandon școlar: stare de 
sănătate precară, motivaţia redusă pentru activităţile şcolare, absenteismul ridicat şi dificultăţile de 
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învăţare.  
Familia reprezintă cel dintâi şi cel mai important context de viaţă, cu un rol deosebit în 

socializarea copilului. Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o 
conduc şi răspund de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.[ A.S. Makarenko]. 
Familia oferă copilului un sentiment de siguranţă, singurul care-i permite acestuia să se emancipeze 
şi să-şi dobândească personalitatea. 

Lipsa interesului pentru activităţile şcolare ale copilului sau, din contră, preocuparea exagerată 
pot duce la nereuşita şcolară a copilului. Un rol foarte important în dezvoltarea copilului îl 
reprezintă tipul de familie din care acesta provine: familiile cu mulţi copii nu-şi pot permite să-i 
trimită la şcoală datorită lipsei resurselor materiale:copiii sunt puşi să muncească, reprezentând o 
sursă de venit, mai ales în mediul rural unde copii sunt puşi la muncile agricole;  familii 
monoparentale care nu pot acorda atenţia cuvenită creşterii copilului, mai ales că numărul femeilor 
care muncesc este în creştere;  familii ai căror părinţi au emigrat. Statisticile arată că din ce în ce 
mai multe persoane optează pentru a pleca în străinătate, mai ales din mediul rural, datorită 
nivelului de trai foarte scăzut; familii dezorganizate a căror părinţi sunt alcoolici, victime ale 
violenţei domestice, dependenţi de substanţe stupefiante etc. 

Pentru a spori nivelul încrederii în instituţiile din comunitate, dar şi pentru o mai bună implicare 
a diverşilor actori comunitari, inclusiv a părinţilor în activităţi de prevenire și diminuare a 
abandonului școlar, este necesar ca instituţiile ce desfăşoară activităţi de prevenire a delincvenţei 
juvenile să informeze publicul larg şi potenţialii parteneri despre activităţile desfăşurate. 
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Abandonul şcolar în gimnaziu: cauze şi efecte 
 
 

Profesor Petrescu Ana-Maria 
Şcoala gimnazială nr. 22, Galaţi 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi 
comportament violent, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Cei mai mulţi 
elevi din mediul gimnazial care abandonează şcoala provind din medii familiale defavorizate, 
familii sărace cu un număr mare de copiii şi cu părinţii divorţaţi/ plecaţi în strâinătate sau din familii 
de rromi. Se cunoaşte sindromul abandonului şcolar în comunităţile de rromi ce îşi păstrează încă 
vii tradiţiile, prin înregistrarea unui număr ridicat de abandon şcolar în rândul elevilor de sex 
feminin. Această practică este cauzată de faptul că femeile în comunităţile tradiţionale de rromi nu 
muncesc, ele stau acasă şi au grijă de familie, din acest motiv acestea părăsesc încă din clasele  V-
VIII şcoala fiind ţinute acasă de către părinţi pentru a ajuta la treburi. Cu toate că aceste comunităţi 
sunt consiliate şi îndrumate de către şcoală, tradiţia încă primează. 

În familiile de români adesea abandonul şcolar se înregistrează în familiile sărace cu un număr 
mare de copiii care nu-şi pot susţine financiar copiii la şcoală sau a căror părinţi nu pot avea grijă de 
copiii mai mici, fiin plecaţi pe timpul zile la muncă, şi îi opresc pe cei mai mari să aibe gijă de 
aceştia, până când se renunţă cu totul la a mai fecventa şcoala.  

Alte cauze ale abandonului şcolar sunt lipsa unuia sau a ambilor părinţi alături de copiii încă de 
la vârste fragede, aceştia fiind plecaţi în străinătate, fapt ce determină răzvrătirea acestora şi intrarea 
lor într-un cerc de prieteni toxic care săvărşesc infacţiuni, care consumă substanţe interzise, care 
absentează ducând inevitabil la abandon şcolar. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul gimnaziului.  Abandonul şcolar 
reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană, şcoala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine, atât părinţii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Modalităţi de prevenire a abandonului şcolar: 
- Implicarea autorităţilor locale în prevenirea abandonului şcolar prin consilierea părinţilor şi 

apoi a elevilor sau demararea de proiecte ce au ca scop conştientizarea efectelor pe termen lung a 
abandonului şcolar asupra copilului, asupra familiei, asupra societăţii; 

- Implicarea părinţilor sau a reprezentantului legal în activităţile educative ale şcolii sau în 
proiecte de prevenire a abandonului şcolar; 

- Informarea părinţilor şi a elevilor în ceea ce priveşte efectele pe termen lung asupra nivelului 
de trai prin abandonarea şcolii şi limitarea posibilităţilor viitoare de angajare; 

- Asigurarea de către autorităţile locale a fondurilor necesare absolvirii a unei şcoli 
profesionale sau a unui liceu pentru a asigura pătrunderea pe piaţa muncii. 

Abandonul şcolar este o problemă din ce în ce mai acerbă, asupra căreia trebuie să ne focusăm 
atenţia şi să încercăm pe cât posibil să o eliminăm. Este un proces anevoios ce presupune implicare 
la toate nivelurile, atât la nivelul autorităţile locale, la şcoală cât şi la mediul familial, cel din urmă 
fiind deciziv pentru a obţine o societate dezvoltată şi competitivă. 

 

Bibliografie: 
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2. dexonline.ro; 
3. Tatu Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară, 2009 
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PROIECT EDUCATIONAL NATIONAL 

ABANDONUL SCOLAR-CAUZE SI MODALITATI DE PREVENIRE 
 
 

Profesor învățământ primar PETRI ANA DORINA 
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI - ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCACIU 

 

Fenomenul de abandon și absenteism școlar a devenit o problemă reală, înregistrându-se o rată 
accelerată a acestui fenomen în rândul elevilor. Numărul elevilor aflați în abandon școlar și în 
situația de analfabetism a devenit îngrijorător de mare.  

Absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenței unor probleme, o 
conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivație, încredere în educația 
școlară, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. Un 
prim factor care a generat o rată în creștere a abandonului școlar, a absenteismului îl reprezintă 
faptul că școala în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Elevii care abandonează școala sunt cei care s-au făcut remarcați prin absenteism, printr-un 
comportament deviant și neavând o calificare profesională integrării socio-economice vor fi viitorii 
șomeri. De aceea, întreaga societate, și nu în ultimul rând familia, trebuie să conștientizeze faptul că 
investiția în educație este cea mai rentabilă și beneficiază de ea toți membrii comunității.Se impune 
astfel o implicare majoră a specialiștilor în soluționarea problemelor cu care se confruntă elevii și 
familiile lor, mai ales în cazul familiilor care au copii aflați în situații de abandon școlar, familii 
marginalizate și dezavantajate social.  

Pentru o cât mai bună intervenție se impune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de lucru în echipă și de folosire a planificării 
strategige în vederea identificării faptelor care ar favoriza apariția unor astfel de situații de risc la 
nivelul școlii, și nu în ultimul rând, pentru prevenirea și pentru rezolvarea unor situații de criză ce 
au ca efect abandonul școlar. 

Pentru optimizarea procesului educațional și prevenirea abandonului școlar este necesar un 
program cu măsuri și obiective precise care să sprijine factorii educaționali în activitatea de 
prevenire a absenteismului și abandonului școlar: 

 Monitorizarea absențelor la nivelul școlii, pe clase și realizarea unei baze de date la nivelul 
unității școlare; 

 Identificarea elevilor aflați în risc de abandon școlar sau în abandon școlar, cunoașterea 
exactă a situaței familiale, identificarea primelor semne de inadaptare școlară; 

 Informarea părinților despre situația școlară a copiilor precum și numărul de absențe și 
implicarea familiei în reabilitarea școlară și socială a copilului; 

 Optimizarea comunicării pedagogice prin care să se încurajeze exprimarea liberă a elevilor; 
 Organizarea unor programe și activități în care elevii să se simtă implicați activ, activități 

care să le dezvolte încrederea și stima de sine, să le dea satisfacții, să le dezvolte aptitudinile de 
comunicare, dezvoltarea reciprocității afective; organizarea de concursuri și proiecte educative la 
nivel de școală pe diferite teme; 

 Creșterea gradului de implicare a comunității locale în soluționarea situațiilor cu risc de 
abandon școlar sau a situațiilor de abandon școlar. 

 Printr-o bună colaborare a tuturor factorilor implicați în educarea tinerei generații, adaptarea 
în permanență la ritmul, la schimbările survenite în relațiile cu elevii, deplasarea accentului de pe 
comunicarea de informații pe sprijinirea elevilor în procesul de descoperire, organizare și 
sistematizare a cunoștințelor se pot obține rezultate bune în acțiunea de prevenire și combatere a 
absenteismului și abandonului școlar. 
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STRATEGII DE PREVENIRE ŞI DIMINUARE A ABANDONULUI ȘCOLAR 
ÎN SCOALA ,,PETOFI SANDOR” COLTĂU 

 

Petrus Crina Augusta 
 
 

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educaţie si implicit ca o prioritate a fiecarei școli cu atât mai mult cu cât factorii 
determinanţi ai abandonului se multiplică şi diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, 
cultural, profesional din ce în ce mai provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 

 
Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 

anumit nivel de învăţământ. Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în 
domeniul educaţiei, a condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a 
comunicării, de modelare a comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul 
diminuării (înlăturării) factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

 
Fenomenul de părăsire timpurie a școlii predomină în rândul unor grupuri aflate în situație de 

risc, cum ar fi tinerii din comunitățile rurale, tinerii provenind din familii cu venituri modeste, romi 
și alte minorități, precum și elevii care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala. 
Părăsirea timpurie a școlii are implicații sociale și economice importante. 

 
La nivelul școlii noastre, s-au derulat diverse activități strategice pentru prevenirea și 

diminuarea abandonului școlar:  
 
 conturarea unei strategii coerente pe termen lung și scurt, implicarea în proiecte POCU pe 

problematica abandonului școlar; 
 realizarea constantă de studii centrate pe analiza abandonului; 
 implementarea unor planuri de măsuri; 
 monitorizarea realizării indicatorilor propuşi; 
 conceperea şi implementarea unor programe de măsuri remediale şi analiza rezultatelor 

finale; 
 Implicarea părinţilor în proiecte de prevenire a abandonului şcolar; 
 Creşterea atractivităţii şcolii, prin introducerea de programe extracurriculare (concursuri, 

cercuri, activităţi sportive, artistice etc.);  
 Promovarea reuşitelor şcolare şi extraşcolare ale tuturor elevilor, prin organizarea unor 

evenimente publice; 
 Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în implementarea unor programe şi proiecte 

vizând prevenirea fenomenului de părăsire a şcolii prin derularea unor cursuri specifice din oferta 
furnizorilor de formare de la nivelul judeţului; 

 Colaborarea cu autorităţile locale; 
 Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber şi/ sau after-

school; 
 Abordare diferenţiată în procesul de predare-învăţare stimularea motivaţiei şi interesului 

pentru învăţare. 
 

Ţintele strategice: 
 Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 
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 Creşterea calităţii educaţiei în toate mediile rezidenţiale;  
 Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară din comunitate la 

educaţie ;  
 Eliminarea oricăror forme de discriminare;  
 Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale 

speciale; 
 Reintegrarea în sistemul educațional a persoanelor care au părăsit timpuriu școala 
 Eficientizarea reţelei şcolare, care să corespundă nevoilor reale ale comunităţii locale şi ale 

societăţii în general; 
 Asigurarea unei oferte adecvate de programe educaționale de tipul A doua șansă; 
 Formarea părinților pentru conștientizarea rolului de beneficiari indirecți ai educației 
 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor;  
 Extinderea în mediul rural a proiectelor educaționale de tip Școala părinților. 
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                               
Cauze și modalități de prevenire 

 

Petruș Cristian – Vasile                                                                 
Colegiul Național “Mihai Eminescu” Oradea 

 

Abandonul școlar poate fi definit ca părăsirea sistemului educativ indiferent de vârsta 
educabilului, nivelul școlar la care acesta a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 
profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează 
şcoala sunt de obicei aceia care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism și probleme de 
comportament, în cazuri rare probleme de sănătate. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, pe primul loc fiind probabil lipsurile materiale, 
sărăcia și mizeria în care unii dintre copii trăiesc, materializate în principal prin presiuni de ordin 
economic asupra familiei, care în combinație cu cultura de origine a elevilor și climatul familial 
precar, pot avea un rol determinant în luarea deciziei de a nu mai frecventa școala. Acestora, li se 
adaugă și faptul că unii elevi locuiesc în comunități izolate, la mare distanță de școli, iar transportul 
acestora la și de la școală nu e doar anevoios, ci câteodată chiar imposibil. Vorbim aici și de faptul 
că multe școli din zonele rurale s-au desființat ca urmare a numărului redus de elevi, iar cea mai 
apropiată școală s-ar putea afla la 10-15 km de locuința elevului, care e nevoit să parcurgă acest 
traseu zilnic, indiferent de vreme.  

Desigur, putem vorbi și de factori de natură educațională în cazul elevilor care dau dovadă de 
insubordonare față de normele și regulile școlare și așa destul de permisive, de anturajul de proastă 
calitate, care poate influența fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul și 
conduitele violente. Inadaptarea școlară, la fel ca și inadaptarea comportamentală, face ca numărul 
celor care abandonează școala să fie aproape constant, în pofida numeroaselor încercări de 
combatere a fenomenului. Poate fi vorba de un eșec al sistemului educațional, care reușește într-o 
prea mică măsură să reducă fenomenul sau măcar să îi limiteze efectele.  

Rata abandonului școlar în România se situează undeva în jurul cifrei de 18%, în timp ce media 
europeană este mai scăzută cu aproximativ 7%. Asta înseamnă că între 25000 și 30000 de copii 
abandonează școala anual, iar eforturile pentru a scădea numărul celor care părăsesc devreme 
băncile școlii par a fi sortite eșecului. Alocarea a 6% din PIB poate fi o soluție pentru redresarea 
acestei situații doar în măsura în care din aceste fonduri se pot asigura programe care să atragă 
copiii spre școală, în special în zona rurală, unde procentajul de abandon școlar este unul destul de 
ridicat, dar și în comunitățile cu multe familii de origine rromă, din rândul cărora sunt cei mai 
numeroși elevi care renunță timpuriu la educație. 

Din experiența proprie, rata celor care absentează și au un risc crescut de abandon școlar sunt nu 
doar elevii de origine rromă, ci și cei care au părinții plecați la muncă în străinătate. În școlile din 
mediul rural, rata abandonului școlar își face simțită prezența începând cu ciclul primar și crește la 
ciclul gimnazial, când elevii preferă să își ajute părinții în gospodărie în defavoarea frecventării 
școlii. Desigur, lipsa modelelor familiale și percepția părinților despre rolul și importanța educației, 
crește numărul celor care nu reușesc să-și finalizeze studiile de bază, rămânând doar cu un nivel 
minim de educație, lucru care îi împiedică mai târziu să devină modele demne de urmat pentru 
propriii copii. 

Putem afirma că există câteva variante de stopare a acestui trend, prin diverse activități care să 
implice nu doar elevii și familiile acestora, dar și comunitățile locale care se confruntă cu această 
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problemă. Parteneriatele școală – familie – comunitate locală, consilierea reală a elevilor și 
părinților, implicarea în activități extrașcolare, derularea de diverse programe de recuperare școlară 
de tipul “Școala părinților”, “Grădinița estivală”, “A doua șansă”, “Școala după școală”, sunt doar 
câteva dintre posibilitățile la îndemâna sistemului educațional românesc. Spre exemplu, programul 
“A doua șansă” reușește să stârnească interesul nu doar a celor cu capacitate intelectuală mai 
redusă, care abandonează școala încă din primii ani, neputându-se adapta la rigorile vieții școlare, 
dat și celor trecuți de vârsta școlară, cărora le oferă un program redus de studiu, flexibil, care le 
facilitează studiul într-un mediu mai prietenos, fără a le răpi posibilitatea de a avea o sursă de venit. 

Pentru familiile de origine rromă, mediatorul școlar care face legătura între familie și școală, are 
rolul de a preveni și media conflictele, de a promova valorile multiculturalității, dar și de a-i ajuta 
pe elevii rromi să depășească barierele care îi împiedică să se dezvolte la adevăratalor capacitate. 
Dacă mai adăugăm faptul că acesta provine de obicei, din același mediu, deci cunoaște mai bine 
decât oricine altcineva problemele și modalitățile de a se face înțeles, mediatorul școlar poate fi 
cheia ce deschide larg ușa educației pentru cei de origine rromă, indiferent de vârstă sau sex. 

Implicarea părinților, programele de sprijin financiar prin burse oferite de persoane fizice sau 
juridice, utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber şi/sau after 
– school, colaborarea cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale care pot să se implice 
în educația copiilor începând cu nivelul preșcolar și terminând cu finalizarea liceului, pot schimba 
fața învățământului românesc. 

Prevenirea abandonului școlar poate fi realizată doar printr-un ansamblul de măsuri în domeniul 
educaţiei, care să ia în considerare condiţiile socio-economice, de utilizare a timpului liber, de 
facilitare a comunicării, de modelare a comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, în 
scopul diminuării (înlăturării) factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

Educația copilului începe din familie și este continuată de sistemul educațional prin grădinițe, 
școli primare, gimnaziale, licee și facultăți. Datoria fiecăruia dintre cei implicați în educația 
copilului, de la naștere până la terminarea studiilor este să îl stimuleze, să îi ofere modele demne de 
urmat, să îi călăuzească pașii, astfel încât, în momentul în care acesta părăsește sistemul 
educațional, să poată, la rândul lui să educe pe alții.   
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Abandonul școlar – o privire de ansamblu 

 

PIELMUȘ ADELA 

 

 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a investit în individul respectiv multiple resurse. Chiar şi cel în cauză a fost 
nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană.  

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o rezultantă a unei 
duble situaţii de inadaptare. Este vorba, pe de o parte, despre inadaptarea elevului la activitatea de 
învăţare realizată în mediul şcolar dar şi extraşcolar şi, pe de altă parte, despre inadaptarea şcolii la 
factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socio-economici, socio-culturali). 
Fiecare abandon are o istorie personală şi socială legată de modul cum se aplică diferenţiat 
principiul dezvoltării. Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflaţi într-o anumită 
configuraţie pedagogică, psihologică şi socială care determină la rândul ei mai multe consecinţe 
imediate, dar şi de durată.  

 
Cauzele ţin de condiţia socio – economică, și anume situaţia materială și relațiile în familie. Desi, 
prin multiple propuneri, initiațive, programe etc. se încearcă penetrarea și doborârea acestor ziduri, 
este foarte dificil să aduci schimbare acolo unde nu se dorește acest lucru sau, și mai grav, acolo 
unde nu sunt resurse. 

Efectele pe care le are abandonul școlar atât la nivelul individului cât și al societății sunt 
multiple  și larg studiate la nivel global. Părăsirea sistemului de învățământ fără a obține un anumit 
nivel de calificare limitează în mod dramatic oportunitățile. Vorbind despre piața muncii, duce la 
integrarea individului în segmente ale pieții muncii mai prost plătite, condiții precare de lucru, 
perspective minime de avansare, mobilitate scăzută pe piața muncii și, bineînțeles, la șomaj. Cei 
care părăsesc școala tind să aibă mai puțină încredere în forțele proprii, manifestă puțin interes față 
de viața socială, a comunității din care fac parte – de multe ori fiindcă le lipsesc abilități precum 
cele de exprimare, gândire critică și altele. 

Abandonul școlar masiv se transformă într-un handicap în ceea ce privește modernizarea 
economică. Cei ce abandonează școala au șanse minime să devine indivizi valoroși socității din care 
fac parte, adulți independenți sau chiar părinți conștienți și responsabili. Se declanșează astfel – cu 
un simplu abandon școlar – un mecanism distrugător. Este necesară o implicare mult mai mare din 
partea socității, nu doar a școlii. Iar acest lucru presupune resurse, investiții. Deși la nivel declarativ, 
societatea modernă își dorește o populație mult mai educată, pregătită pentru piața muncii, realitatea 
ne arată că un individ slab pregătit este mai ușor de ,,urnit” în anumite direcții.  
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-ABANDONUL ȘCOLAR- 

CAUZELE ȘI MODALITĂȚILE DE PREVENIRE 
 
 

Întocmit de prof. Pinghireac Simina-Elena 
Școala Gimnazială Nr. 1 Răchiți, județul Botoșani 

 
 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană, 

şcoala a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora.  

Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul-ul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un 
psihic labil datorat unor carențe din copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau 
familială reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar.  

Cadrele didactice au un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt 
în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage  atenţia  
autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a interveni la nevoie. Dezorganizarea familiei  
atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa în familie sunt semne care 
preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi în proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală, găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea integrării elevilor pentru o mai bună comunicare 
cu ei, dar şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în activităţi extracurriculare și de consiliere. 

 
Există trei direcții de acțiune: 

 Prevenirea – îmbunătățirea accesului egal la educație de înaltă calitate de la vârste fragede. 
Trebuie introduse măsuri menite să garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs (suportul 
lingvistic pentru copiii de imigranți, de exemplu). 

 Intervenția – îndrumări și meditații pentru elevi, strângerea legăturilor cu părinții, atunci 
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când apar semne cum ar fi absențele nemotivate și performanțele foarte slabe. 

 Compensarea – elevilor care renunță la școală ar trebuie să li se ofere ulterior șansa de a 
obține calificările pe care nu le-au obținut prima data. Școlile de tip “A doua șansă” trebuie să ofere 
cursuri pentru grupuri restrânse de elevi, precum și metode de predare mai personalizate și mai 
flexibile comparativ cu școlile obișnuite. 

 

Pentru reducerea ratei abandonului şcolar în unităţile şcolare trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 

 
 Activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curățire a 

şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistică; competiţii de joc,etc.).     
  Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de proveniență. 
  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 

elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice- 
recompense, grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 

 planificarea acțiunilor cu pricina poate fi realizată cu participarea elevilor (dar nu doar a 
acelor care NU prezintă risc de abandon) și a autorităților locale (acestea pot fi prezente în faze 
cheie ale acțiunilor, furnizând motivații pozitive atât elevilor cât și cadrelor didactice). 

 utilizarea resurselor școlii pentru atragerea elevilor prin activități de timp liber. 

Un alt lucru care se poate face este utilizarea experientiei celor ce au renunțat la școală pentru a 
preveni scăderea încrederii în educație. 

 ar putea fi util ca elevii care au renunțat deja prematur la școală să intre în contact cu cei 
aflați în risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea lor curentă despre școală, cum a 
decurs viața lor post-școlară. 

 Foști elevi ai școlii pot fi atrași să își prezinte istoriile de viață în "mini-conferințe", în care 
dialoghează cu actualii elevi. 

 implicarea proactivă a cadrelor didactice în combaterea abandonului școlar și renunțării 
timpurii la educație 

 stimularea administrațiilor locale și a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a și de liceu proveniți din comunități cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni și familii aflate în nevoie. 

 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar:  

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
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În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie 
să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii noastre. 
Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea să devină  
o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă şi să nu uităm că educaţia depinde foarte mult de 
noi, de noi toţi. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
 

 

Prof. Pintean Angela                                                                    
Școala Gimnazială Vladimirescu                                                          

Structura Grădinița P. P. Vladimirescu 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai 
frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  

Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. 

Astfel, exista trei directii de actiune: 

 Prevenirea – imbunatatirea accesului egal la educatie de inalta calitate de la varste fragede. 
Trebuie introduse masuri menite sa garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs (suportul 
lingvistic pentru copiii de imigranti de exemplu). 

 Interventia – indrumari si meditatii pentru elevi, strangerea legaturilor cu parintii, atunci 
cand apar semne cum ar fi absentele nemotivate si performantele foarte slabe 

 Compensarea – elevilor care renunta la scoala ar trebuie sa li se ofere ulterior sansa de a 
obtine calificarile pe care nu le-au obtinut prima data. Scolile de tip “A doua sansa” trebuie sa ofere 
cursuri pentru grupuri restranse de elevi, precum si metode de predare mai personalizate si mai 
flexibile comparativ cu scolile obisnuite. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți; 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
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mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului; 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; 

Câteva măsuri de prevenire ale abandonului școlar ar fi: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

 

În concluzie, în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 

Bibliografie:  

 http://dar.episcopiadevei.ro/ 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. Psihopedagog, PÎRLITU VIORICA 
C.S.E.I. Braila 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

 
Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 

şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 
         

  • Factorii psihologici. 
 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, 
sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

 
          • Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abandonul şcolar. 

 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 

şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 

risc de abandon şcolar. 
 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
    Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale". De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 
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Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 
 

Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei – Bucureşti 2006 
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ABANDONUL SCOLAR-                                                               

PROBLEMA A INVATAMANTULUI ROMANESC 

 

PIRTOC LUCRETIA, Prof. Inv. Presc.                                                    
GRADINITA MINTIU-GHERLII, Jud. CLUJ 

 

Abandonul scolar este una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunta invatamantul 
romanesc, mai ales in randul copiilor de etnie roma, din sanul familiilor sarace sau din mediul rural 
ori cei cu dizabilitati fizice. Rata abandonului scolar se afla intr-o crestere alarmanta, incepand cu 
anul 2010, cand la nivel global 61 de milioane de copii de varsta invatamantului primar si 71 de 
milioane de copii de gimnaziu au parasit scoala, potrivit unui raport realizat de UNICEF. 

Una dintre principalele cauze ale abandonului scolar este saracia. Multe dintre familiile fara 
posibilitati financiare renunta sa isi mai trimita copiii la scoala deoarece nu ii mai pot intretine, 
preferand sa ii integreze pe acestia in activitatile domestice, din gospodarie. 

O alta cauza frecventa a abandonului scolar sunt problemele din sanul familiei, precum 
divorturile sau agresivitatea parintilor, din cadrul familiilor dezorganizate. 

De asemenea, multi dintre copii renunta la scoala deoarece, din lipsa unei atente ingrijiri din 
partea parintilor, se vad pusi in situatia de a ramane repetenti, intrucat nu reusesc sa faca fata 
volumului de materie. Toate acestea sunt cauze psihologice ale abandonului scolar, in care elevul se 
simte frustrat, inferior celorlati copii de varsta sa, de aici aparand sentimentul de anxietate si refuzul 
de a mai continua studiile. 

Totodata, alte cauze frecvente ale abandonului scolar sunt cele psihopedagogice , care se refera 
la contextul unei defectuoase relatii pedagog-elev, in care acesta din urma se simte evaluat subiectiv 
sau nu gaseste o relationare intre educatia pe care o primeste si aspiratiile sale. In ultima perioada, 
au fost demarate numeroase programe de reintegrare a copiilor  in scoli, mai ales in comunitatile de 
romi si in cele din mediul rural. Uniunea Europeana a investit deja sume imense de bani spre 
domeniul educatiei si prevenirea abandonului scolar, insa acest proces este unul destul de dificil si 
de durata. 

In primul rand, specialistii trebuie sa lupte cu barierele sociale si cu familiile dezbinate, care 
refuza sa isi trimita copiii la scoala. De asemenea, pentru a preveni abandonul scolar, cei care 
trebuie sa inteleaga cat de importanta este educatia sunt copiii. Asadar, specialistii in educatie spun 
ca cel mai important lucru este acela ca elevii sa constientizeze ca succesul scolar le poate aduce o 
viata mai buna, plina de satisfactii. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 

1574



care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 

Bibliografie: 

1.   Rotaru, Adriana- Consiliere şi orientare; Arves, Craiova, 2002 

2.   Institul de Științe ale Educației, ,,Educație pentru toți și pentru fiecare”, București, 2015. 
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Educația emoțională- vector important în prevenirea abandonului școlar 

 

prof. Pîrvu Daniel,                                                                    
Liceul Teoretic „I.C.Vissarion” Titu, Dâmbovița 

 

Nu ne angajăm în comparații privind componentele cognitive și cele emoționale, dar, de 
asemenea, nu avem cum să ignorăm aportul abilităților sociale și emoționale în dezvoltarea 
individului, dat find că  niciun alt concept din psihologie nu are relevanță atât de mare precum 
emoția pentru modul în care individul se raportează la viață în general sau la condițiile specifice 
mediilor fizic și social.(Lazarus, 2011, 25) 

Există domenii în care intelectul este mai puțin relevant pentru obținerea succesului 
(Goleman,2008,13), dar, aspect de netăgăduit, educația socio-emoțională potențează capacitățile 
cognitive. 

De ce să nu se regăsească printre caracteristicile noastre asertivitatea, independența, respectul de 
sine, empatia, flexibilitatea, toleranța la stres, caracteristici formate și dezvoltate printr-o educație 
socio-emoțională? Dezvoltarea conștiinței emoționale de sine pe care se bazează majoritatea 
elementelor inteligenței emoționale, ne va aduce mai aproape de aceste caracteristici de care este 
legată reușita, succesul. 

Un om asertiv este capabil să-și exprime sentimentele în mod clar, fără ambiguități și are 
capacitatea de a-și susține drepturile; un om independent are capacitatea de a se auto-direcționa și 
de a se auto-controla în gândire și acțiune și de a nu fi dependent emoțional. Cel care se respectă pe 
sine se simte împlinit, dând dovadă de putere interioară, siguranță de sine și încredere de sine. 
Empatia va permite individului să se acordeze  la ce, cum și de ce oamenii simt și gândesc așa cum 
o fac,facilitându-și dezvoltarea și menținerea relațiilor interpersonale. 

 
Evaluarea programelor de educație socială și emoțională pentru copii de vârstă preșcolară  până 

la absolvenți de liceu vine să consolideze concluzia că, dacă îi ajutăm pe copii să își îmbunătățească 
conștiința de sine și încrederea în sine, să își controleze emoțiile și impulsurile supărătoare și să-și 
dezvolte empatia, răsplata lor nu va consta într-un comportament îmbunătățit, ci și în performanțe 
academice măsurabile.(Goleman, 2008,9) 

Mark Greenberg de la Pennsylvania State University, unul dintre autorii curriculei PATHS 
pentru educația socială și emoțională, subliniază că o bună parte din abilitatea crescută de învățare 
se datorează dezvoltării atenției și a memoriei de lucru , consecință și beneficiu adus de educația 
socială și emoțională. (Goleman,2008,10) 

Competențele emoționale condiționează dezvoltarea cognitivă a copiilor și facilitează pregătirea 
și adaptarea la mediul și cerințele școlare. Pe de altă parte, competențele emoționale slab dezvoltate 
pot determina atitudini negative față de școală și lipsa încrederii în abilitatea de a rezolva sarcinile 
școlare.(Ștefan, Kallay,2010,13) 

Competențele sociale insuficient dezvoltate se traduc în dificultăți în formarea și menținerea 
relațiilor sociale. Printre consecințe se numără marginalizarea, izolarea care limitează interacțiunile 
cu copiii de aceeași vârstă. Aceste neajunsuri sunt la rândul lor responsabile de limitarea contextelor 
în care copiii pot învăța competențele sociale specifice vârstei, generând un cerc vicios care poate 
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duce la cronicizarea (agravarea) problemelor de relaționare.(Ștefan, Kallay,2010,14) 

Rezultatele slabe la învățătură sunt legate de impulsurile prost controlate din primii ani de 
școală. Copiii violenți tind să fie izolați de către profesori. Sfidarea regulilor de la ore, ce pare 
firească pentru acești copii, are drept consecință pierderea unui timp care altfel ar fi putut fi folosit 
pentru învățat; soarta lor de a nu reuși la învățătură este aproape predestinată, mai ales începând cu 
clasa a treia.( Goleman,2008,302) 

 
De asemenea, studiile probează legătura dintre situațiile de renunțare la studii și problemele de 

adaptare în societate: Rata renunțărilor la studii printre copiii care sunt respinși de colegii lor este de 
două până la opt ori mai mare față de aceea înregistrată în rândul copiilor care au prieteni. 
(Goleman, 2008, 318). 

 
  Acolo unde familia nu oferă un sprijin sigur, școala rămâne singurul loc în care comunitatea 

poate rezolva deficiențele competențelor emoționale și sociale ale copiilor. Școala reprezintă locul 
unde copiii pot învăța lecțiile de bază pentru viață. . Concluzia că alfabetizarea emoțională implică 
un mandat lărgit pentru școli, care trebuie să recupereze ceea ce familiile n-au reușit în privința 
adaptării la societate a copiilor lor subliniază importanța și necesitatea educației socio-emoționale 
încă de la debutul în mediul școlar. (Goleman, 2008, 318) 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Ștefan, C., Kallay, E.,(2010), Dezvoltarea competențelor  emoționale și sociale la preșcolari, 
Cluj- Napoca: Editura ASCR. 

Goleman, D., (2008), Inteligența emoțională, București: Editura Curtea Veche. 

Goleman, D., (2005), Emoții distructive, București: Editura Curtea Veche. 

Stein, S., Book, H., (2007), Forța  inteligenței emoționale, București: Editura Allfa. 

Lazarus, R., (2011), Emoție și adaptare, București:Editura Trei. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

PIȘTA ALINA-BIANCA 

 

Abandonul şcolar reprezintă una din cele mai mari probleme ale sistemului educaţional 
românesc după 1990. Rata abandonului în România se situează la cel mai ridicat nivel în rândul 
statelor membre ale Uniunii Europene, valorile ridicate ale acesteia fiind favorizate de o serie de 
factori ce ţin, în principal, de climatul familial şi nivelul financiar al familiilor din care provin 
minorii.  Abandonul şcolar este o formă de manifestare a devianţei şcolare alături de copiat, fuga de 
la şcoală, absenteismul şcolar, vandalismul şcolar, violenţa în şcoală. Devianţa şcolară include 
totalitatea conduitelor care se abat de la normele şi valorile ce reglementează rol-statusul de şcolar, 
aceste norme şi valori sunt statuate în regulamentele şcolare şi în cele de ordine interioară. 

Cristina Neamţu (2003) defineşte abandonul şcolar ca fiind conduita de evaziune definitivă ce 
constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a 
ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii 
ciclului de studii începute. Cei care abandonează şcoala nu mai sunt reprimiţi ulterior în aceeaşi 
instituţie educativă şi nu sunt înscrisi într-un program de şcolarizare alternativă (Neamtu, C, 2003, 
p.199). 

Literatura de specialitate contemporană consemnează două perspective explicative ale 
abandonului şcolar. Prima este concepţia școlii dominante sau tradiționale care plasează întreaga 
responsabilitate a abandonului școlar asupra elevilor și operează cu termenul “ drop-out”, care 
sugerează că decizia de a abandona școala îi aparține individului. Pornind de la această interpretare, 
concepția școlii dominante îşi propune să evidențieze corelațiile între conduita de abandon, 
considerată o variabilă dependentă, şi comportamentul elevilor, rezultatele lor școlare, stare 
psihologică şi parametrii socio-culturali ai familiei, ca variabile independente. Această abordare 
consideră abandonul școlar un act individual, cu o semnificație individuală, sau cel mult, semnalând 
unele deficiențe de ordin educațional și cultural ale societății primare. Cea de-a doua concepție îi 
vede pe cei care abandonează școala ca pe niște excluși, pornind de la premisa că un numar mare de 
elevi sunt “expulzați” din şcoală, din cauza experiențelor traumatizante de eșec şi frustrare trăite în 
mediul școlar. 

Motivaţia abandonului şcolar, potrivit cercetărilor statistice în domeniu, o reprezintă, cel mai 
frecvent, situaţia economică precară, mediul familial dezorganizat, exodul părinţilor în străinătate şi 
lipsa locurilor de muncă atractive pentru tineri”, arată documentul. În anul 2013/ 2014, rata 
abandonului şcolar în învăţământul primar şi gimnazial a fost de 1,5% (1,3% în învăţământul primar 
şi 1,9% în învăţământul gimnazial). Cea mai mare valoare a ratei abandonului s-a înregistrat în 
învăţământul postliceal şi de maiştri de 7,9%. În cadrul învăţământului liceal şi profesional, în anul 
şcolar 2013/2014 rata abandonului a fost de 2,9%.   

În ceea ce priveşte factorii de risc pentru reuşita şcolară şi cauzele eşecului şcolar cu multiplele 
sale forme de manifestare, includ abandon şcolar şi neşcolarizarea, există diferite modele 
explicative care plasează pe un loc central individul (copilul), şcoala sau familia considerate 
individual sau în interacţiune. (Ministerul de Stiinte ale Educatiei, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, Institulul de cercetare a calităţii vieţii, UNICEF “Participarea la educaţie a copiilor 
rromi', 2002 p.21). 
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În lucrarea sa “Devianţa şcolară” Cristina Neamţu aminteşte următorul raţionament explicativ al 
mecanismelor de producere şi combatere a fenomenului de abandon şcolar: “În condiţiile aspiraţiei 
lor fireşti către autonomie şi independenţă financiară, tinerii doresc să părăsească şcoala cât mai 
repede posibil, pentru a avea un serviciu permanent, cu normă întreagă, şi pentru a putea câştiga cât 
mai mult. Cei care aspiră la o viaţă independentă resping ideea unui învăţământ obligatoriu extins la 
10-12 ani, deoarece faţă de idealul şi trebuinţele lor imediate educaţia şcolară nu aduce 
recompensele dorite ”(Neamţu,C, Devianţa Şcolară, 2003).  

În acest context s-a avansat ideea că absenteismul şi delicvenţa pot fi diminuate dacă li se va 
permite tinerilor să-şi asume o poziţie productivă pe piaţa muncii. Se estimează chiar că abandonul 
şcolar temporar poate avea efecte benefice în cazul unei categorii de elevi, şi anume elevii care au 
nevoie să păşească în afara fluxului procesului educativ şcolar şi să muncească o perioadă de timp. 
O asemenea situaţie poate conduce la aplanarea tensiunilor dintre elev şi şcoală, precum şi la 
structurarea unui nou sistem de priorităţi pentru elev. Astfel, munca poate oferii o nouă perspectivă 
asupra vieţii, în sensul că tânărul poate realiza că munca necalificată, cum este cea pe care va putea 
să o presteze daca nu îşi finalizează studiile, nu aduce recompensele estimate. În urma unor 
asemenea experienţe, adolescentul va fi fericit să revină la şcoală şi poate realiza chiar noi niveluri 
de performanţă academică dupa revenire.” 

Deoarece una dintre cauzele abandonului şcolar este constituită de absenteism, strategiile de 
intervenţie trebuie să vizeze şi şcoala, în principal în ceea ce priveşte calitatea intervenţiei 
instructiv-educative, pertinenţa conţinuturilor în raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, 
relevanţa metodelor şi stilurilor didactice pentru situaţiile cognitive ale elevilor, sistemul de 
evaluare, etc. Având în vedere strategiile de intervenţie care se impun la nivel de şcoală, de maximă 
importanţă este consilierea psihopedagogică a profesorilor cu privire la această categorie de elevi, 
precum şi cursuri de formare care vizează cunoaşterea şi utilizarea proiectării unor planuri de 
intervenţie individualizată şi personalizată a elevilor. Aşadar, modalităţi de intervenţie la nivel de 
şcoală au în vedere familiarizarea profesorilor cu tehnici de învăţare activă şi interactivă; consiliere 
vocaţională; cunoaşterea şi utilizarea unor strategii de adoptare curriculară. 

Cercetările din domeniul educaţional au relevat faptul că mediul socio-cultural de provenienţă al 
elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul scolar şi profesional al 
elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. Cunoaşterea acestor atitudini 
şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu carierea şcolara a 
tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Climatul familial are un rol 
hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieţii de familie, consecinţă a 
divorţului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergenţa metodelor 
educative şi lipsa de autoritate a părinţilor, atitudinea rece, indiferenţa sau dimpotrivă, tiranică a 
acestora, iată alte cateva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. Indiferent de statutul economic, 
etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în educaţia copiilor conduce la îmbunătăţirea 
performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, precum şi la reducerea ratei abandonului şcolar şi a 
delicvenţei. Părinţii şi familia au un impact puternic asupra educaţiei tinerilor. Copiii ai căror părinţi 
le ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea temelor, se implică, transformând experienţele de zi 
cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi îndrumă cu ajutorul materialelor şi 
instrucţiunilor oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare impresionante.  
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SOLUȚII ÎN VEDEREA COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. drd. Larisa-Bianca Pistol 
Colegiul Economic Arad 

 
 
Abandonul școlar reprezintă forma extremă a absenteismului. Cauzele abandonului școlar sunt 

variate, si pleacă de la inadaptarea elevului la activitatea de învățare, si/sau inadaptarea școlii la 
factorii interni (psihologici) și/sau externi (scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Ținând cont de faptul că orice copil are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de 
apartenență la grup, e lesne de înțeles ca dezechilibrul al stării emoționale a copilului îl 
dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să depună un efort semnificativ în ceea ce 
privește activitățile școlare. Un copil care resimte un disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional 
poate manifesta, la un moment dat, tendința de a abandona școala. De exemplu, plecarea 
părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce poate avea un impact 
negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod indirect să abandoneze 
școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: este lipsit de motivația școlară; are 
dificultăți de învățare; lipsește mult de la școală; are rezultate școlare slabe; are imagine de sine 
scăzută; se izolează de colegi; îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; nu se poate adapta la 
mediul școlar; are o lipsă reală a unui suport școlar; manifestă dezechilibru emoțional survenit în 
urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui control exercitat de părinți; cerințe educaționale 
speciale; stare de sănătate precară; manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, 
tendința de vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); provine 
din medii sociale defavorizate si sărace; nu a frecventat gradinița; îi lipsește un model educațional 
din familie. 

Părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori” pentru el. Acești 
adulți trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun bazele de care acesta 
are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes.  

Familia poate contribui semnificativ la reducerea ratei de abandon școlar prin: asigurarea unor 
condiţii socio-economice cât mai bune și anume: asigurarea hranei zilnice şi a pacheţelului cu 
mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative necesare studiului, a 
materialelor educaționale necesare); asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de 
apartenență și sprijin necondiționat; crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu 
favorabil dezvoltării şi învăţării, cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și 
viața de adult dându-i repere pe care să le urmeze; schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi 
nevoile sociale, de modalitatea de raportare la mediul înconjurător al copilului; atitudine pozitivă a 
adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; control parental direct și activ în viața 
copiilor; limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; control 
asupra activităţii copiilor în timpul liber; acordarea ajutorului la învăţătură din partea 
părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are misiunea de a identifica acei elevi care riscă la un moment dat să abandoneze școala 
datorită unor influențe de natură economică, socială, culturală, medicală, Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, dar poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.  

Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 evitarea supraîncărcării școlare; 
 diversificarea și conceperea  activităților școlare mai attractive, interesante; 
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 organizarea unor activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
 stabilirea și aplicarea unui program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 

probleme; 
 comunicarea asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
 evitarea constituirii unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
 conceperea unei oferte școlare compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
 exigențele școlare rezonabile; 
 sistemul de evaluare să fie individualizat, adaptat nivelului real al copilului, să nu 

devalorizeze imaginea copilului; 
 stoparea promovării relațiilor pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
 eviatrea practicilor educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
 dotarea materială adecvată în școală; 
 programe de consiliere pentru părinți; 
 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 
În concluzie abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, 

din diferite motive, se îndepărtează de școală și în final o părăsește. Elevii trebuie monitorizați încă 
de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și preveni tendința de abandon școlar. 
Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu 
familia şi școala. 
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ABANDONUL SCOLAR-CAUZE -PREVENIRE 

 
 

Prof. Pitigoi Lavinia 
Scoala Gimnaziala Simbotin, Gorj 

                                                                                                                            
 

Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există 
multe motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, 
probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin. 

Nivelurile scăzute de educaţie nu au consecinţe grave numai pentru tinerii în cauză, dar implică 
folosirea ineficientă a cheltuielilor de învăţământ, în plus, având în vedere schimbările demografice 
actuale, şi anume îmbătrânirea populaţiei, ţările europene nu îşi pot permite risipa de talente. 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali) 

Rata abandonului scolar se stabileste ca raport procentual intre numarul elevilor inscrisi si 
numarul absolventilor. 

Unul dintre cei mai importanti indicatori ai eficientei unui sistem de invatamant este rata 
abandonului scolar. Aceasta releva puterea sistemului scolar de a cuprinde si mentine elevii in 
interiorul sau, de a le asigura accesul si suportul pentru finalizarea cel putin a nivelului scolar 
obligatoriu. 

Literatura de specialitate contemporana consemneaza doua perspective explicative ale 
abandonului școlar. Prima este conceptia școlii dominante sau tradiționale care plaseaza intreaga 
responsabilitate a abandonului școlar asupra elevilor și opereaza cu termenul “ drop-out”, care 
sugereaza ca decizia de a abandona școala ii aparține individului.  

Pornind de la aceasta interpretare, concepția școlii dominante isi propune sa evidențieze 
corelațiile intre conduita de abandon, considerata o variabila dependenta, si comportamentul 
elevilor, rezulatele lor școlare, stare psihologica si parametrii socio-culturali ai familiei, ca variabile 
independente. Aceasta abordare considera abandonul școlar un act individual, cu o semnificație 
individuala, sau cel mult, semnaland unele deficiențe de ordin educațional și cultural ale societații 
primare. 

Cea de-a doua concepție ii vede pe cei care abandoneaza școala ca pe niște excluși, pornind de 
la premisa ca un numar mare de elevi sunt “expulzați” din scoala, din cauza experiențelor 
traumatizante de eșec si frustrare traite in mediul școlar. 

Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul 
întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în Bulgaria, este de scădere.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
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efect de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie 
bine organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

Platona Dana - profesor 
Școala Gimnazială ,,Floare de Lotus”, Sânmartin 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze:  

·şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

·climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  
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·socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
·juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  
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Abandonul școlar! 

 

Prof. Pleș Violeta Alina,                                                                
Grădinița cu P. P. nr 2 Aleșd 

 

Potrivit raportului Institutului Național de Statistică, în prezent, abandonul școlar este una dintre 
cele mai acute probleme cu care se confruntă învățământul din România, fenomen care generează 
efecte negative la nivel de individ și asupra întregii societăți. 

 Motivația abandonului școlar, potrivit cercetărilor statistice în domeniu, o reprezintă, cel mai 
frecvent, situația economică precară, mediul familial dezorganizat, exodul părinților în străinătate și 
lipsa locurilor de muncă atractive pentru tineri„, se arată în document. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea 
exemplului.O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară 
cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai 
frecvent. 

„Abandonul şcolar este o formă a eşecului şcolar” – aceasta e definiţia ca la carte pe care ne-o 
oferă autoritatea în domeniu. Acesta ne oferă şi alte definiţii ale abandonului şcolar: ,,părăsirea 
sistemului de educaţie înainte de finalizarea învăţământului obligatoriu” sau “ieşirea din şcoală 
înainte de absolvirea unuia din nivelurile acesteia” sau “ieşirea din şcoală în general, indiferent de 
nivel, fără obţinerea diplomei care s-ă ateste finalizarea studiilor” sau “ieşirea din sistemul de 
învăţământ fără un act care să-l certifice pe piaţa muncii”. 

 Abandonul şcolar se referă la faptul de a ieşi din sistemul educativ, oricare ar fi nivelul la care 
s-ar fi ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete. Ca atare, el poate 
fi la fel de bine măsurat atât în şcoala elementară, cât şi în învăţământul superior şi constituie un 
indicator de randament al sistemului şcolar la toate nivelurile sale.  

Abandonul are o definiţie legală, legată de obligaţia şcolară. Atunci când statutul controlează 
frecventarea şcolară, abandonurile sunt rar înaintate termenului legal al şcolarităţii şi sunt adesea 
deghizate în absenteism intens. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

 Abandonul școlar este privit ca o retragere conștientă a elevului din sistemul social școlar ca 
urmare a pierderii interesului sau motivației pentru învățare și a încadrării în activități exterioare 
învățării sau ca urmare a lipsei de resurse economice pentru continuarea școlarizării. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
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integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

În concluzie, în societatea de azi, tot mai mulți copiii ajung în pragul abandonului școlar 
datoarită varii motive cum ar fi starea materiala, etnia, incapacitatea părinților de a asigura minumul 
necesar pentru fregventarea școlii, familii dezorganizate, alcoolismul în familie etc , dar cel mai 
important pentru societatea noastra este să găsim soluții pentru a remedia aceste probleme și să 
ajutăm acești copii să primească și ei o educație fiindca au dreptul la ea și la un viitor. 
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ABANDONUL ȘCOLAR ȘI A DOUA ȘANSĂ 

 

PROF. PLESCA STELUȚA CORNELIA 

 

Introducere  

În familie se fundamentează o educație adevărată, reală care se continuă în grădiniță și școală 
prin exemplul cadrelor didactice. Prin buna implicare a cadrului didactic, prin procesul instructiv-
educativ desfășurat cu copiii, acesta poate influența scăderea abandonului școlar, care a crescut de 
la un an la altul. Elevii care abandonează școala sunt cei cu absențe nemotivate foarte multe și grave 
probleme de comportament, motiv pentru care au fost avertizați de mai multe ori în școală. 
Gravitatea acestui fenomen este cu atât mai mare cu cât el se produce la nivelul claselor terminale 
pentru ca societatea a cheltuit foarte multe resurse materiale, financiare și umane pentru a-l aduce 
pană la acel nivel. 

Efectele abandonului școlar este complex și grav; în primul rând, cei care abandonează școala 
nu au pregatire profesională necesară integrării socio-economice, nici spiritul moral și civic necesar 
pentru a deveni părinte și cetățean al comunității respective. Al doilea motiv ar fi lipsa calificării 
într-o meserie astfel încât ei sunt viitorii șomeri. 

Cauze ale abandonului pot fi diverse: factorul uman și social al familiei (nivel de școlarizare al 
părinților, fraților, nivel socio-economic al familiei); sărăcia; existența unei dizabilități a copilului; 
tradiția familiilor din care face parte copilul; evenimente punctuale din viața elevului (divorțul 
părinților, decesul unuia dintre părinți etc); distanța mare față de școală (în mediul rural); 
oportunități de muncă ale copilului/tinerilor; plecarea părinților la muncă în străinătate lăsând copiii 
în grija rudelor; lipsa motivației profesorilor de a se stabili la sat; în satele izolate, profesori care nu 
sunt de specialitate predau mai multe materii.  

Abandonul școlar în România 

În țara noastră au fost identificate efectele negative ale abandonului școlar, care crează condițiile 
eșecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ șansele autorealizării în domeniile de 
activitate legale. Conform datelor Eurostat, în anul 2016 suntem a treia țară în UE la tinerii cu 
vârste între 18 și 24 de ani care au terminat cel mult clasele V-VIII și nu mai continuă nici o formă 
de învățământ (18,5%). Ne depășesc Spania  cu 19%, Malta cu 19,6%. Totuși, datele Institutului 
Național de Statistică sunt mai precise deoarece au informații primite de la inspectoratele școlare. 
Conform datelor INS în 2005, România avea un abandon în învățământul gimnazial și primar de 
1,8%, în liceu și școala profesională de 3,6 iar în învățământul postliceal și de maiștrii de 9,7%. 
Conform acestor date în 2015 au abandonat școala peste 68000 de elevi din cei peste 2,5 milioane, 
rezultând o rată a abandonului școlar de 2,6%. Tabelul de mai jos reprezinta datele din fiecare județ 
în parte. Un studiu elaborat de Institutul de Științe ale Educației arată că 8 din 10 elevi cu vârsta 
cuprinsă între 15 și 16 ani finalizează învățământul obligatoriu; 7 din 10 elevi de aceeași vârstă 
termină liceul sau o școală de meserii. După clasa a VIII-a 1 din 4 elevi nu își continuă studiile. 

Este curios faptul că abandonul școlar nu apare la județele sărace ci la județele bogate, fără un 
tipar anume. Județele bogate precum Brașov, Timiș, Sibiu, Arad, Constanța au procente mai mari de 
abandon în învățământul preuniversitar față de județe sărace cum ar fi: Teleorman, Giurgiu, 
Mehedinți, Vaslui. Cele mai mici procente de abandon sunt înregistrate în județele: Dâmbovița, 
Suceava, Argeș. 

Principalele obiective în cadrul programului de prevenție a absenteismului și a abandonului 
școlar: 
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 Identificarea copiilor ce au abandonat școala pentru stimularea acestora de a se menține în 
sistemul de învățământ public;  

 Implicarea familiilor  în menținerea la școală a elevului;  

 Creșterea implicăriia comunității în rezolvarea cazurilor de abandon școlar.  

   Măsuri de prevenție a abandonării școlii: 

 Psiho-pedagogice și psiho-sociologice – prin care se caută dezvoltarea relațiilor potrivite 
dintre persoane în realizarea unui climat socio-familial pozitiv;  

 Socio-profesionale – care decurg din măsurile psiho-sociologice și psiho-sociologice; 

 Psihiatrice – constau în identificarea din timp a copiilor cu probleme comportamentale, 
caracteriale, emoționale. 

 Juridico-sociale 

Toate aceste conduc la creșterea nivelului de influențare socială prin conștientizarea legilor și 
prin propaganda juridică. În cadrul învățământului preșcolar educatoarea are un rol hotărâtor în 
formarea noțiunilor despre școală a copiilor preșcolari – viitori școlari. Aceasta are rolul nu doar de 
a-i informa despre școală, ci și de a-i conștientiza cât de importantă este școala în viața omului.  

O altă modalitate de a combate abandonului școlar este necesitatea participării copiilor la 
programul școlar, fiecare după posibilitățile și capacitățile lui. Fiecare copil este unic, capacitatea 
lui e diferită, la fel și gradul lui de adaptare, înțelegerea lui este diferită, dar în colectivul de 
preșcolari fiecare poate avea un statut, o valoare, un rol, un loc, fapt care îi poate motiva să 
îndrăgească mediul școlar. Trebuie plecat de la premiza că fiecare copil are potențial și este unic și 
că indiferent de situația lui socială, el poate învăța.  

Așadar, indiferent de sistemul de învățământ în care este integrat, trebuie urmărită evoluția lui 
cu foarte multă atenție pentru a vedea cum  evoluează și cum parcurge sistemul educativ, facându-l 
cât mai eficace prin intervenții favorabile atât din partea cadrelor didactice, a părinților și a 
colectivității din care face parte copilul pentru prevenirea abandonului școlar. Educația tuturor este 
o necesitate a zilelor noastre și poate fi influențată de ”măiestria” fiecărui cadru didactic, de 
responsabilitatea și implicarea tuturor celor responsabili ca să devină un fapt concret din care 
fiecare să învețe și să se dezvolte.  

Nu poate fi neglijat faptul că educația depinde în foarte mare măsură de mediul familial. Prin 
efortul cadrelor didactice și a  consilierului școlar se încearcă a-i determina pe copii să 
conștientizeze importanța școlii, terminarea unei școli profesionale sau a unui liceu. În România, 
abandonul școlar este un motiv îngrijorător, iar pentru aceasta școala trebuie să aibe strânsă legătură 
cu membrii familiei. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 

Prof. înv. primar Pleșa-Ionescu Simona                                                    
Școala Gimnazială ,,Sf. Varvara”                                                         

Aninoasa, Hunedoara 

 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

De multe ori abandonul se asociază cu delicvenţa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viaţa de 
familie dezorganizată. Fenomenul se înregistrează în mediul rural şi în comunităţile de rromi, unde 
copiii sunt văzuţi ca indivizi cu responsabilităţi în gospodărie sau folosiţi ca sursă de venit (de 
exemplu ca cerşetori). Cercetările din domeniul educaţional au relevat faptul că mediul socio-
cultural de provenienţă al elevilor este una din cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul 
şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

Dezorganizarea vieţii de familie, consecinţă a divorţului, climatul familial conflictual şi imoral, 
excesiv de permisiv, divergenţa metodelor educative, şi lisa de autoritate a părinţilor, atitudinea 
rece, indiferentă sau dimpotrivă, tiranică a acestora conduc tot spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură socială şi economică cum ar fi criza economică actuală, politică, socială şi 
morală, prăbuşirea sistemului de protecţie socială conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor 
de mediul educaţional şi în final abandon şcolar. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. 
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Cum poate fi prevenit abandonul școlar 
 
 

Profesor, Plugaru Iuliana Alina 
Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”, Pitești 

 
 
Deși poate părea că este normal ca elevii să fie la școală pentru a învăța, absențele cronice 

persistă în școlile din România, elevii care lipsesc ajungând la o cifră din ce în ce mai mare. 
Elevii care sunt absenți cronici - adică aceștia pierd 10% sau chiar mai mult din anul școlar - 

sunt în pericol serios să rămână în urmă în ceea ce privește progresul școlar. În timp ce ratele de 
absenteism cronice sunt cele mai ridicate în liceu, problema apare la fiecare nivel de clasă. În 
clasele primare, participarea slabă poate întârzia învățarea socială și emoțională. De asemenea, 
poate împiedica copiii să atingă repere-cheie, cum ar fi citirea la nivel de clasă până la sfârșitul 
clasei a 3-a, care este un predictor puternic pentru succesul academic în viitor.  

Cercetările sugerează că motivele pentru absenteismul cronic sunt la fel de variate ca 
provocările cu care se confruntă elevii și familiile lor.   

Iată câteva modalități prin care educatorii pot ajuta la prevenirea sau reducerea absențelor, în 
timp ce fac școala un loc unde elevii doresc să vină. 

Comunică așteptările de frecvență 
Primul pas pentru creșterea participării este acela de a comunica în mod clar așteptările privind 

participarea la școală elevilor și familiilor acestora, de exemplu în caietele  elevilor, pe site-ul școlii 
și în întâlnirile față în față. Asigurați-vă că explicați importanța participării și a venirii la timp la 
școală. Dacă participarea este o problemă la nivel de școală sau cartier, stabiliți un obiectiv 
măsurabil de participare la planul de îmbunătățire a școlii și monitorizați în mod regulat progresul 
spre atingerea acestui obiectiv. 

Formați o echipă de frecvență 
O echipă de frecvență este prima linie de apărare împotriva absenteismului cronic. Echipa 

monitorizează zilnic participarea, urmărește progresul spre obiectivele de participare și comunică cu 
părinții și elevii despre problemele apărute. Părinții ar trebui să fie informați despre o absență cât 
mai devreme posibil. Acest lucru poate fi realizat de un membru al echipei sau de un sistem 
automat. Totuși, printr-un apel telefonic personal, membrul echipei are avantajul suplimentar de a 
face note cu privire la persoana cu care au vorbit și la detaliile apelului, ceea ce poate fi util dacă 
problema persistă. 

Interveniți mai devreme 
Pentru a preveni problemele mici să devină probleme mari, este de asemenea util să creați și să 

setați "declanșatoare" pentru a alerta imediat echipa de frecvență  și liderii școlari la apariția unor 
absențe. De exemplu, dacă un elev este absent două zile consecutiv sau absent mai mult de un 
anumit număr de zile într-o anumită perioadă de timp, numele elevului  este marcat. Acest lucru 
semnalează echipei că poate fi necesară o intervenție suplimentară, cum ar fi întâlnirea cu părinții  
sau vizita la domiciliu. În timpul întâlnirii sau vizitei, elaborați un plan de acțiune pentru 
participanți, concentrându-vă  asupra responsabilității, dar cu o mentalitate pozitivă. Din nou, 
evidențiați motivul pentru care este în interesul copilului să participe la școală. 

Urmăriți raportul de pozitivitate 
Multe școli au sisteme de introducere a infracțiunilor de disciplină, ceea ce înseamnă de obicei 

că singurele comportamente urmărite sunt comportamente negative. Pedepsele pentru 
comportamentul negativ, de exemplu o mustrare verbală pentru un comportament problematic, 
tinde să aibă o influență mai mare asupra  elevilor și necesită o foarte bună întărire a poziției pentru 
părinte și profesor să-și recupereze copilul. Folosind un raport de pozitivitate de 3: 1, puteți să vă 
asigurați că profesorii oferă elevilor suficientă întărire pozitivă pe întreaga durată a școlii. De 
exemplu, stabiliți un program la nivelul întregii școli în urma căruia profesorii vor recunoaște cel 
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puțin trei comportamente pozitive ale elevilor înainte de a putea înregistra un comportament 
negativ. Acest lucru îi ajută pe profesori să se asigure că se concentrează pe pozitiv și îi ajută să-și 
construiască relații mai puternice cu elevii lor. 

Creați o cultură școlară mai pozitivă 
Una dintre cele mai bune modalități de a avea succes în fața absenteismului cronic este să vă 

asigurați că școala este un loc unde elevii  sunt încântați să fie. Când elevii se simt fericiți și în 
siguranță, fizic și emoțional, vin de drag la școală. Acest lucru nu numai că duce la o prezență mai 
mare, dar și la o realizare academică mai înaltă. Creați un calendar de evenimente care să îi 
motiveze pe elevi să vină la școală și să participe la experiențe distractive și educaționale. Stabiliți 
unele așteptări comportamentale coerente la nivelul școlii pentru a ajuta profesorii să-i țină pe elevi 
activi și să acționeze pozitiv, cum ar fi implementarea intervențiilor pozitive, învățarea socială și 
emoțională și alte programe orientate spre cultură. Creați stimulente bazate pe obiective care să 
motiveze participarea și comportamentul pozitiv al elevilor. Toate acestea vor ajuta elevii să obțină 
o dezvoltare pozitivă a caracterului social și emoțional și să construiască un mediu care să îi ajute să 
se simtă legați de oamenii  care îi învață. 

Asigurați-vă că este ușor să urmăriți și să acționați în timp real 
Pentru a profita la maxim de timpul profesorilor și directorilor  de școli, oferiți un sistem de 

urmărire a prezenței zilnice, a întârzierilor, a comportamentului și a datelor de progres școlar. 
Având o aplicație mobilă sau o platformă web, spre deosebire de un sistem bazat pe hârtie sau 
sisteme separate, puteți scuti  profesorii de nenumărate ore pierdute altfel. Având aceste informații 
într-un singur loc, este și mai ușor să analizați și să acționați cu privire la date, de la individ la 
nivelul școlii sau al cartierului. Cu date în timp real, liderii educaționali pot identifica, de asemenea, 
comportamente în timp real și revizuiri culturale care pot dezvălui cauzele care stau la baza 
absenteismului cronic. 

Sărbătoriți succesele 
Pe tot parcursul anului, asigurați-vă să comunicați progresul școlii spre obiectivele de 

participare pentru personal, elevi și familii. Creați ritualuri și ceremonii pentru a sărbători succese 
individuale, de clasă și de școală pentru a menține interesul. 

Furnizați sisteme de asistență suplimentare 
Unii elevi, desigur, ar putea avea nevoie de sprijin suplimentar. Desemnați o persoană sau o 

echipă pentru a saluta copiii în momentul în care ajung la școală pentru a le fi mai ușor să ceară 
ajutor dacă ziua lor începe să fie dură.  

Echipa de răspuns la intervenție recomandă intervenții direcționate pentru elevii care sunt 
absenți cronic sau care și-au pierdut timpul de instruire datorită suspendărilor în școală sau în afara 
școlii. Să aibă la dispoziție rechizite școlare suplimentare pentru elevii  care altfel ar putea lipsi din 
școală în absența lor. Consultați familia elevilor  pentru servicii sau resurse suplimentare de 
asistență, după cum este necesar. 

Școlile pot identifica nevoile elevilor și le pot aborda din timp pentru a preveni absenteismul 
cronic. Atunci când copiii își îmbunătățesc frecvența școlară, au mai mult timp de învățare și își 
îmbunătățesc șansele de absolvire și succes în colegiu și în carieră.  
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ABANDONUL ȘCOLAR 
 
 

Poamă Ionela Alina 
Grădinița Motru Sec, Padeș 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Abandonul şcolar 
reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine; atât copii, cât și elevii nu mai consideră şcoala un viitor.  

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

- şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

- sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației.  

- mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu 
mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.         - climatul familial are un 
rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, consecință a 
divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 
educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a 
acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

- factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala.  

- anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
- identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar 
- implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
- creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
- psihopedagogice şi psihosociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
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adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
- socio-profesionale – ele decurg din măsurile psihopedagogice şi psihosociale; 
- psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendințe agresive; 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține școala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 
 

Prof. Podean Marioara 
Grădiniţa P. P. Nr. 7 Deva-Structura 

Grădiniţa P. P. Nr. 1 Deva 
 
 
Motto: ,,Tratează copiii ca şi cum sunt deja  ceea ar putea fi şi ajută-i să devină ceea ce sunt 

capabili să fie!”  (Goethe). 
  
Educaţia copiilor începe în familie şi se continuă apoi în grădiniţă şi şcoală. Fiecare dintre cele 

trei componente au un rol important în dezvoltarea şi educaţia viitorului adult. 
Vârsta preşcolară se caracterizează printr-o dezvoltare accelerată în toate planurile: fizic, motric, 

cognitiv, al limbajului şi socio-emoţional. 
O intervenţie bună a cadrului didactic prin înşuşi procesul instructiv-educativ din grădiniţă poate 

constitui un mijloc eficient de prevenire a abandonului şcolar. Cadrul didactic poate interveni şi la 
nivelul factorilor de risc: individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen, care-l pot acuza. 

Grădiniţa răspunde nevoii de socializare a copilului, fiind în acelaşi timp spaţiul de intrare în 
contact cu co-vârstnicii (copiii), dar şi cu alţi adulţi , univers al învăţării unei corecte relaţionări cu 
oamenii, care nu aparţin familiei. Mai mult, copilul este integrat într-un proces conştient, organizat, 
progresiv, continuu, acela al educaţiei formale, instituţionalizate. Iar cadrul didactic este liantul 
care, prin cele mai adecvate căi, uneşte familia cu cerinţele grădiniţei şi reacţionează adecvat în 
cazul abandonului şcolar. Cadrul didactic printr-o bună intervenţie poate să conducă la evitarea 
abandonului şcolar încă de la vârsta preşcolară. 

Părinţii trebuie să fie convinşi că la grădiniţă nimic nu se face la întâmplare, că fiecare 
moment/activitate  are un rol precis, că până şi ,,banalul” joc liber al copiilor face parte din 
educaţie, că e o necesitate pentru aceştia, dar şi un moment care oferă cadrului didactic informaţii 
preţioase despre ei. 

În centrul procesului instructiv-educativ este plasat copilul, nu informaţia, aşadar , pe părinţi 
trebuie să-i intereseze progresul copilului propriu, nu dacă ştie totul sau dacă ştie tot atât cât ceilalţi 
din grupa lui. 

Pentru cei mai mulţi părinţi întrebarea ,,Ce învaţă copilul la grădiniţă?” se iveşte, mai ales, 
atunci când stau de vorbă cu părinţii altor copii de aceeaşi vârstă cu propriul copil. Evident că nu 
toţi copiii au acelaşi ritm de dezvoltare şi că nu pot deţine, în acelaşi moment , cunoştinţe identice, 
nu pot avea formate la acelaşi nivel unele deprinderi. Cu toate acestea, adeseori întâlnim părinţi 
supăraţi că, la grădiniţa fiicei/fiului lor educatoarea nu face tot atât de mult sau de bine precum alte 
educatoare de la alte grădiniţe. Discuţia pe această temă poate fi abordată la începutul anului şcolar, 
atunci când copilul de la grupa mică vine pentru prima dată la grădiniţă. Unele aspecte pot fi puse în 
discuţie şi  explicate la şedinţele cu părinţii, în activităţile de consiliere ale părinţilor, se pot face 
dezbateri, se pot avansa propuneri şi se pot aduce precizări importante care să-i motiveze pe părinţi 
ca cei mici să frecventeze cu regularitate grădiniţa şi să evităm abandonul şcolar, chiar de la această 
vârstă. 

Odată ce copilul a început grădiniţa, părintele trebuie să fie sigur de un lucru, acela că 
educatoarea este un colaborator, un partener serios şi priceput, bine pregătit profesional, care-i va 
sta alături şi va lucra împreună cu el şi pentru binele copilului. 

Fiecare părinte trebuie să aibă convingerea că toate persoanele din grădiniţă sunt interesate de 
binele copilului, că acele persoane beneficiază de anumite calităţi profesionale şi umane care le fac 
potrivite să lucreze în acel mediu. Unele cadre didactice au apanajul experienţei, iar răbdarea lor e 
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de apreciat, iar altele sunt tinere şi entuziaste. De aceea , nu trebuie căutate greşelile, ci să privim 
optimist. 

Din momentul în care copilul merge la grădiniţă, el este în continuare ,,cel mai bun, cel mai 
drăguţ, cel mai cel “ copil pentru părinţii lui, însă este printre copii, iar educatoarea îl va trata în 
mod egal şi îl va educa în spiritul unei colectivităţi. 

Un părinte trebuie să fie un sprijin pentru educatoare în cunoaşterea copilului, în nici un caz nu 
trebuie să îi impună acestuia un stil educativ, un mod de a-şi desfăşura activităţile etc. 

Sprijinul şi propunerile părinţilor sunt utile oricărui cadru didactic, însă cu condiţia să nu fie 
impuse, să nu devină o povară, o ,,sarcină” de serviciu venită din exteriorul instituţiei. Părinţii ar 
trebui să ţină seama de următoarele situaţii: cel mai important este să comunicaţi, nu să impuneţi!; 
să discutaţi, nu să tensionaţi; să găsiţi rezolvarea, calea cea mai bună, nu să câştigaţi!. 

Înainte de 1989 rata abandonului şolar era foarte scăzută. După schimbarea regimului şi trecerea 
la democraţie s-a constatat o creştere a abandonului şcolar. Copiii au fost încurajaţi să abandoneze 
unităţile şcolare şi de atitudinea părinţilor pentru care şcoala nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare 
pe copii, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate, 
care se ocupă superficial de educaţia lor şi de situaţia lor şcolară. 

Sărăcia este, de asemenea, un factor de abandon şcolar, care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, copiii, fie din mediul rurar, dar şi urban, care provin din familii fără 
venituri suficiente sau din familii de rromi, sunt expuşi mai mult abandonului şcolar.  

Cauzele  principale ale abandonului şcolar, începând de la învăţământul preşcolar, sunt cele 
economice, socioculturale, religioase, psihologice sau  pedagogice. 

Evaluarea pe care o face educatoarea la grădiniţă se referă la competenţele şi capacităţile 
educaţionale ale fiecărui copil. Aceasta identifică: cum este; ce ştie fiecare; ce face fiecare şi cum 
cooperează cu ceilalţi. Deoarece ea pleacă de la premise că fiecare copil are valoare, este unic şi 
poate învăţa, indiferent de nevoile sale sociale. 

Cunoaşterea aptitudinilor şi nevoilor fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie  poate fi o 
bună prevenire a abandonului şcolar indiferent de religie sau etnie. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii în care trăim astăzi. Depinde de fiecare factor 
educaţional în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care 
fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 

Copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează şi cum se menţine în 
sistemul educativ. Intervenţiile oportune dezvoltării copilului trebuie efectuate atât din partea 
părinţilor, a educatorilor, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR                                                
Cauze și modalități de prevenire 

 

Autor: Pop Alina 

 

Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin 
care societatea îşi perpetuează existenţa. De la şcoală astăzi se aşteaptă totul: să îi ajute pe tineri să 
cunoască trecutul şi să înţeleagă prezentul, să îi ajute să conştientizeze şi să îşi asume 
responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului colectivităţilor către un viitor dorit. 
Astfel, şcoala este un ―factor cheie ―al dezvoltării. Din pacate însă mulți copiii renunță la șansa 
de a avea o educație elementară de bază, iar aici ne referim la  problemele de abandon şcolar şi 
problemele comportamentale. 

Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 
anumit nivel de învăţământ. Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost 
realizate multiple cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. În țara noastră acest 
fenomen este des întâlnit, drept urmare și periculos, deoarece el determină efecte negative atât în 
plan psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va 
pierde tot mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de 
eşec cât şi pe plan social. Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de 
apartenență la grup. Orice dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl 
descurajează atunci când trebuie să depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile 
școlare. Un copil care resimte un disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la 
un moment dat, tendința de a abandona școala. 

CAUZE 

Cauzele abandonului şcolar sunt diverse, de la cauze sociale care ţin de familie, până la cele 
psihopedagogice. Potrivit unui studiu, principala cauza este sărăcia. Directă și indirectă aceasta 
cauză ridică la nivel global o stare de alertă pentru toți cei implicați. Din nefericire pentru unele 
familii costurile legate de educarea copiilor sunt greu de suportat si astfel copiii intră pe piața 
muncii pentru a aduce un venit suplimentar familiei, renunțând la școală și la șansa unei educații 
realizate într-un mediu instituționalizat. Alături de sărăcie apare adesea și un mediu familial 
dezorganizat și indifferent, de la generație la generație, și astfel se ajunge la o diminuare 
semnificativă a educației, a unei șanse pentru copil de a crește și a se dezvolta conform finalităților 
educaționale stabilite. 

MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri luate în domeniul educaţiei, 
diminuarea factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecție, astfel încât cel educat să simtă și 
să înțeleagă necesitatea de a avea parte de o educație. Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii 
noastre. 

Printre actiunile ce pot fi intreprinse pentru reducerea ratei de abandon in tara noastra: 
integrarea elevilor cu risc de renuntare la educatie si mentinerea acestora in sistemul scolar, 
cresterea responsabilizarii cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflati in abandon, 
monitorizarea starii sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor si identificarea periodica a 
modificarilor in ceea ce priveste factorii de abandon scolar. 
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Un alt lucru ce se poate face este cresterea atractivitatii scolii prin: 

 ativitati extrascolare desfasurate in scoala (actiuni de renovare/infrumusetare /curatire a 
scolii; concursuri sportive; actiuni/concursuri de creatie artistica; competitii de joc pe computer; 
etc.) desfasurate in scolile din comunitati cu risc ridicat de abandon, precum si in liceele care atrag 
elevi din astfel de comunitati. 

 organizarea de intreceri intre echipe de elevi constituite in functie de cartierul de 
provenienta 

 toate aceste actiuni sau ansambluri de actiuni trebuie sa aiba un caracter periodic, pentru a 
mentine continuu elementul de atractivitate al scolii si a se constitui intr-un factor de antrenare 
constanta a atentiei elevilor in activitati legate de spatiul scolar. 

 motivarea pozitiva a participarii poate fi data prin acordare de premii simbolice grupurilor 
de elevi care sunt mai performante in astfel de actiuni. 

 planificarea actiunilor cu pricina poate fi realizata cu participarea elevilor (dar nu doar a 
acelor care NU prezinta risc de abandon) si a autoritatilor locale (acestea pot fi prezente in faze 
cheie ale actiunilor, furnizand motivatii pozitive atat elevilor cat si cadrelor didactice). 

 utilizarea resurselor scolii pentru atragerea elevilor prin activitati de timp liber. 

Cunoaşterea problemelor cu care se confruntă un elev în mediul şcolar trebuie să poarte un 
caracter holistic. Abordarea în aşa manieră ne-ar permite realizarea activităţii psihologice în mod 
integru precum prevăd direcţiile de lucru.  

Abandonul şcolar prin complexitatea sa atât a factorilor determinanţi, cât şi a consecinţelor 
multiple, impune o tratare integră, implicând nu doar psihologul şcolar, ci şi munca întregii echipe 
şcolare, regionale şi, desigur, familia. 
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Abandonul prescolar- cauze si modalitati de prevenire 

studiu  
 
 

Prof. Pop Elena-Luminita 
Gradinita nr. 2 Fundeni - Dobroesti, Jud. Ilfov 

 
 

In gradinita nu se poate vorbi de un abandon prescolar, mai ales la grupa mica, ci doar de un 
refuz al unor copii de-a venii la gradinita, de-a se integra in colectivitate, de a frecventa gradinita si 
de-a se desprinde de familie la o varsta frageda, de 3 ani. Din acest motiv,  din punct de vedere 
legislativ, la acest moment nu este obligatorie frecventarea grupei mici de catre copii cu varste 
cuprinse intre 3 si 4 ani. 

In experienta  de educatoare am intalnit cazuri in care copiii  de grupa mica, au refuzat sa vina la 
gradinita sau nu au acceptat sa ramana in gradinita, Insa, o data cu maturizarea emotionala si 
afectiva, spre varsta de patru ani, copiii au luat singuri initiativa de-a veni la gradinita, fiind dornici 
de-a se imprietenii cu alti copii, de-a invata lucruri noi si de-a dobandii noi experiente de viata. 

Gradinita reprezinta prima institutie de ivatamant si constituie un cadru nou pentru copil, prin 
dimensiunile si continuturile sale, prin activitatile variate, noi şi interesante pe care le desfasoara. 
Adaptarea la noul mediu este de lunga durata, cu progrese si regrese, cu eforturi perseverente si de 
durata, atat din partea copilului insusi, cat si a adultilor care-l sustin. 

In activitatea de la catedra am observant ca un lucru foarte important este comunicarea 
permanenta cu  parintii. Noi, educatoarele, initiem zilnic, discutii si diverse activitati cu parinti, 
prilej in care ii familiarizam cu programul de lucru, cu orarul gradinitei si al grupei si îi informam 
cu privire la particularitatile individuale de varsta la care se află copilul dumnealor.  

Copilul mic isi petrece majoritatea timpului acasa unde primeste primele informatii despre 
gradinita. Insa depinde foarte mult de modul în care cei din jurul lor abordeaza o asfel de tema. 
Rolul nostru este de a modela atitudinea unor parinti si bunici fata de gradinita, astfel incat  unele 
afirmatii prin care gradinita este transformata, inconstient de catre cei mari, intr-o sperietoare pentru 
copii, trebuie sa dispara.  

 
Cauzele abandonului scolar la grupa mica: 
 
Lipsa informatiilor si a reprezentarilor despre gradinita  a copilului mic. El nu a vazut cum arata 

gradinita, nu stie ce inseamna gradinita. El a  fost informat de catre parintii ca va merge la gradinita 
la toamna unde se va juca, va manca si va dormii. In mintea lui nu intelege de ce merge  acolo 
pentru ca aceste lucruri le face si acasa, adica se joaca, mananca si doarme. Singur concluzioneaza 
ca va  fi dus si lasat undeva, unde i se spune gradinita si  nu stie ce se va intampla cu el acolo: vor 
mai venii sau nu parintii sa-l ia acasa? si alte intrebari de acest gen. Neavand formate reprezentarile 
despre gradinita formate  copilul mic refuza din start sa ramana cu doamna educatoare. 

Teama de-a nu fi abandonat. De la lipsa de informatii a copilului pana la teama de abandon nu 
este decat un pas. Copilul se gandeste ca a gresit cu ceva, ca este pedepsit prin abandonarea lui de 
catre parinti la gradinita si, de aici, refuzul lui de a ramane singur  in gradinita. 

Necunoscutul este o sursă de teamă pentru copii şi nu numai. Teama că la grădiniţă va fi singur 
intr-o altă lume total straină de a lui, cumulata cu teama de a fi abandonat, sperie copilul, induce o 
teamă nefireasca si face sa apara refuzul de a ramane la gradinita. 

Sentimentul de vinovatie apare din teama de abandon. Copilul crede ca a gresit parintilor cu 
ceva, ca este vinovat si in final este abandonat la gradinita de catre parinti.  

O alta cauza a refuzului de-a venii la gradinita este despartirea de familie, mai ales de mama. 
Copilul mic, la varsta de 3 ani este dependent de mama, refuza sa se desparta de ea, dar si de familie 
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chiar si pentru cateva ore. Sa nu uitam ca prescolarul mic nu are notiunea timpului, pentru el cateva 
ore inseamna foarte mult. 

Lipsa unei pregatiri afective a copilului pentru intrarea în gradinita duce la refuzul acestuia de a 
venii la gradinita,  de-a ramane cu doamna si cu ceilalti copiii. Simtindu-se speriat, apar blocajele 
emoţionale, copilul se inhibă des, se închide în sine şi refuza sa mai comunice. Mai tarziu apare 
neincrederea in propriile forte, scade stima de sine si apar complexele de inferioritate. Pregătirea 
parintilor ajuta foarte mult copilul pentru a se integra mai usor in gradinita. 

 
Modalitatii de prevenire a abandonului scolar 
 
1. Consilierea parintilor. Plecand de la particularitatile individuale de varsta ale copilului, de la 

asigurarea nevoilor de baza ale copilului mic si pana la nevoile lui de afectiune, de siguranta, 
educatoarele, au o dubla misiune: in primul rând de a informa si consilia  parintii.  

Parintilor li se explica incepand din ziua depunerii dosarului de inscriere a copilului in gradinita, 
apoi pe toata perioada prescolaritatii (în cadrul sedintelor, convorbirilor zilnice, lectoratelor) si li se 
demonstreaza (prin activitati demonstrative, serbari, vizite, excursii, concursuri) ca toate activitatile 
desfasurate in gradinita, au drept scop pregatirea copiilor pentru adaptarea la programul si orarul 
gradinitei, de socializare si relationare in primii doi ani de gradinita si, in final, de pregatirea lui  
pentru viata de şcoalar la grupa mare.  Toata munca si stradania educatoarelor desfasurata aici, 
trebuie sa aibă o continuitate si acasa de catre parinti si membrii familiei.  

Acasa copilul  a cunoscut o lume, cu un spaţiu limitat, cu o anumita ordine a lucrurilor, cu reguli 
si un program bine stabilite doar de parinti si bunici. De aceea parintii trebuie sa cunoasca foarte 
bine specificul activitatilor din gradinita, sa explice copilului ca dincolo de usa casei, la gradinita se 
afla o lume in care el se poate simtii in siguranta, ca regulile si programul de acasa nu sunt diferite 
de cele din gradinita. 

 
2. Educatoarea sugereaza parintilor la inscriere sa faca o vizita preliminara a copilului in 

gradinita, de exempu in ziua portilor deschise sau inainte de-a incepe anul scolar. Copilul va vizita 
gradinita, i se va explica destinatia si utilitatea fiecarui spatiu, i se va face cunostiinta cu personalul 
gradinitei, va observa indeaproape sala sa de clasa. Iar, in vacanta de vara parintii vor readuce cat 
mai des in discutiile cu cel mic subiectul despre gradinta. Copilul va rememora amintirile despre 
vizita la gradinita, parintii il vor asigura ca il iubesc foarte mult si el nu va fi abandonat la gradinita. 
Asfel, copilul va stii ce il asteapta la gradinita si nu va mai fi temator. 

 
3. Educatia copiilor. Cea de-a doua si cea mai nobila misiune a educatoarei este de a educa 

copiii, de a  creea si modela caracterele adultilor de maine. In gradinita pregatirea copilului pentru 
scoală se face pe mai multe planuri: comportamentala, psihologica şi afectiva. Cadrele didactice au 
misiunea de-a sadii in mintea copiilor dragostea pentru invatatura, setea pentru cunoastere si asfel, 
abandonul scolar este inlaturat. 

 
4. Spatiul educational. Educatoarele au o grija permanenta de-a asigura copiilor un mediu 

educational care sa raspunda nevoilor acestora: sa fie educativ, functional si adaptat 
particularitatilor de varsta prescolara. In momentul in care copilul paseste in gradinita trebuie sa 
gaseasca o atmosfera calda, familiala si prieteneasca, un spatiu primitor, unde sa-si doreasca sa 
revina cu drag zi de zi. Primele contacte ale copilului cu doamna educatoare si personalul unitatii 
sunt de neuitat pentru copil, de aceea aceste momente trebuiesc pregatite din timp cu multa atentie 
si dragoste. Prima intalnire cu gradinita, primele impresii sunt foarte importante pentru adaptarea si 
integrarea copilului in gradinita. Daca primele impresii sunt placute, inspira dragoste, incredere si 
siguranta atunci copilul va venii cu drag la gradinita si nu va dorii sa o paraseasca.  

 
5. Proiectarea unor activitati atractive pentru copilul mic. Educatoarea va avea grija sa 

intocmeasca o planificare anuala si saptamanala care sa corespunda particularitatilor de varsta ale 
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copiilor, dar sa fie interesante si sa capteze atentia copiilor pe tot parcursul anului scolar, asfel incat 
el sa revina cu drag la gradi. 

6. In prima sedinta cu parintii se va proiecta un program de activitati extracurriculare atractiv 
pentru copii, care sa ofere experiente noi si inedite de viata, in care prezenta parintiilor sa reprezinte 
o constanta si parteneriatul cu acestia  sa aduca plus valoare si calitate actului educational din 
gradinita. 

 
După cum se observa, gradinita face toate demersurile necesare unei integrari usoare a copilului 

mic in viata scolara. Sunt luate toate masurile pentru scaderea ratei de abandon scolar in primii ani 
de scoala. Copilul vine cu drag la gradinita, ii sunt satisfacute toate nevoile de baza, educatia sa este 
prioritara si prezenta parintilor in viata scolara inlatura sentimental de abandon si confera siguranta 
si increderea copilului mic. 

 
Insa, fara sprijinul familiei eforturile cadrelor didactice nu sunt incununate de succes si acesta se 

realizeaza printr-o buna si intensa comunicare. 
 
In final, putem concluziona faptul ca prescolarul care a frecventat macar un an de gradinita si  

care a beneficiat de sprijinul nemijlocit al familiei, va merge la scoala cu multă incredere in forţele 
proprii, pregatit din toate punctele de vedere, succesele nu se vor lasa asteptate, iar abandonul scolar 
nu isi are locul aici.  
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Abandonul şcolar, cauze şi modalităţi de prevenire 

 
 

Prof. înv. preşc. Pop Maria Daniela 
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”, Tîrgu- Mureş 

-Structură Grădiniţa cu P. P. ,,Dumbrava Minunată“ 
  
 

,,Fiecare copil pe care-l instruim este un copil pe care-l câştigăm !”( Victor Hugo) 
 
Educaţia a avut  întotdeauna un rol important în formarea educabilului, în dezvoltarea sa 

personală şi implicit în dezvoltarea comunităţii din care face parte.   Încă din sânul familiei, chiar de 
la naştere educaţia are o influenţă deosebită în dezvoltarea copilului, a viitorului adult de mâine, 
având o influenţă benefică datorată circumstanţelor pozitive. Apoi, cu paşi repezi, grădiniţa- cetatea 
fermecată îşi deschide larg porţile spre a-l primi ,,micul faur” pe tărâmul fermecat al cunoaşterii. În 
mediul preşcolar, copilul devine participant activ la propria sa dezvoltare, socializează, 
empatizează, comunică, descoperă, trăieşte diverse emoţii, iar educatoare prin calitatea cu care este 
înzestrată reuşeşte să-i călăuzească paşii spre cunoaştere. Astfel grădiniţa îi oferă preşcolarului un 
prim mediu socializator in care educaţia trebuie să se manifeste ca o acţiune unitară, impunându-se 
astfel o strânsă interdependenţă între mediul educativ oferit de actorii sociali (grădiniţă, mediul 
familial, şcoală şi comunitate).  

Totul sună bine........ însă, din păcate nu toţi copiii au parte de un traseu educaţional bine 
ancorat, şi mă refer la faptul că abandonul şcolar îşi face loc din ce în ce mai mult, existenţa unor 
posibile influenţe negative  cauzate de acest flagel periclitează traseul educaţional. 

Dureros, dar adevărat! 
Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, România este pe locul trei în Uniunea 

Europeană la părăsirea timpurie a şcolii. Aproximativ ,,o cincime dintre elevii români, rămân cu cel 
mult opt clase iar 75% dintre copiii români nu termină gimnaziul”(www.tribunainvatamantului) 

Fenomenul se înregistreză cu o pregnanţă mai mare în mediul rural, fie că ne referim la zonele 
defavorizate, populaţie defavorizată social, fie că vorbim despre minorităţi etnice, copii cu părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate care sunt lăsaţi în grija membrilor familiei, dezorganizarea vieţii de 
familie, fie că vorbim de divergenţa metodelor educative pe care le adoptă familia, lipsa de 
autoritate a părinţilor sunt doar câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar.  

Abandonul şcolar reprezintă ,,conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii 
început.”(Cristina Nemţu-Devianţa şcolară) 

Conform datelor Eurostat, rata abandonului şcolar din ţara noastă a crescut de la 17,9% (2006) 
la 18,5% în 2016, un rezultat îngrijorător mai ales că abandonul şcolar în ţara noastră este în 
creştere. 

Ceea ce este trist, este că existenţa acestui flagel este cunoscută, statistici sunt, rapoarte apar, 
programe în derulare sunt, însă rezultatele pozitive pe care le aşteptăm  necesită mai mult efort, 
timp şi implicare chiar din partea întregii comunităţi.   

Fiecare copil are dreptul la educaţie! 
De apreciat este implicarea activă a Organizaţiei Salvaţi Copiii, care derulează proiecte privind 

prevenirea şi reducerea abandonului şcolar în rândul copiilor care provin din comunităţi 
defavorizate, oferind servicii de pregătire antepreşcolară, preşcolară şi şcolară. Judeţul Mureş este 
unul dintre judeţele care se bucură de proiectul ,,Viitor prin şcoală”, un proiect care oferă servicii 
integrate de prevenire şi intervenţie atât asupra mediului familial cât şi şcolar. 
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Programele ,,Şcoală după Şcoală”, ,,A doua Şansă”, ,,Atelierele de vară Şotron” sunt unele 
dintre programele care au un impact pozitiv,  implicand activ copilul în propriul traseu educaţional, 
oferindu-i noi şanse  spre un viitor mai bun. 

Existenţa unui parteneriat educaţional oferă posibilitatea schimbului de resurse, influenţând  
pozitiv gradul de implicare al actorilor sociali, avînd ca finalitate diminuarea rezultatelor negative  
existente. Însă până la existenţa unui parteneriat, consider că este impetuos necesar mediatizarea în 
rândul comunităţii a statisticilor privind abandonul şcolar, influenţa negativă pe care o are în rândul 
comunităţii,  cauzele şi modalităţile de prevenire.   

De asemenea, acest traseu are nevoie de cadre didactice  bine pregătite, dornice la deschiderea 
spre nou, care să solicite sprijin specialiştilor în domeniu ori de câte ori este necesar. De asemenea, 
cadrele didactice trebuie să ofere la rândul lor sprijin educaţional şi comunitar prin activităţile 
derulate  fie în parteneriat cu familia, fie în rândul comunităţii. In materialul de specialitate 
,,Devierile comportamentale ale elevilorr şi combaterea lor”, prof. dr. Tiberiu Rudică evidenţiază 
faptul că activitatea de prevenire  presupune cunoaşterea şi eliminarea cauzelor şi a condiţiilor care 
generează tulburările de comportament. De asemenea precizează faptul că, activitatea cadrului 
didactic, trebuie perfecţionată ,,prin absolvirea unor cursuri  de psihologia copilului, sociologia 
familiei, sociologia moralei, metode şi tehnici de intervenţie psihologică, pentru cazuri mai 
deosebite.” 

 Ţine de noi cadrele didactice, să căutăm modalitatea cea mai eficientă de a oferi sprijinul 
educaţional integrat necesar. Amintesc în mod special includerea activităţilor de dezvoltare socio- 
emoţională, deoarece un copil cu o inteligenţă emoţională dezvoltată este un copil care va deveni un 
adult  cu reuşite pe toate palierele în dezvoltarea sa ulterioară, fie personală, fie profesională.  

Dornind să ne implicăm  activ în programele elaborate  atât la nivel naţional cât şi la nivel local, 
împreună vom reuşi să descoperim acele modalităţi eficiente de reducere a abandonului şcolar. 
Astfel spus, consider că  punând cărămidă cu cărămidă vom reuşi să pietruim acest traseu 
educaţional, care are rolul de a oferi fiecărui copil dreptul la educaţie, dreptul la cunoaştere şi 
implicit dreptul la libertate.   

 
 Bibliografie: 

 
Nemţu Cristina, Devianţa şcolară-Ghid de intervenţie în cazul problemelor de comportament al 

elevilor, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
P.R.E.T., Modul 2, Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea, Bucureşti, 2008 
Tiberiu Rudică, Psihopedagogie- Devierile comportamentale ale elevilor şi combaterea lor. 
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Măsuri de prevenire a abandonului școlar în școala noastră 

 
 

Prof. Mirela Emilia Pop 
Școala Gimnazială Băsești, Județul Maramureș 

 
 

Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare 
participării școlare expune copiii riscului de abandon școlar. Potrivit  cercetării ”Învățământul 
gratuit costă”, deși legea prevede gratuitatea învățământului public, realitatea ne arată că părinții 
trebuie să facă față unor cheltuieli strâns legate de școlarizarea copiilor lor. Fie că este vorba de 
uniformă, manuale alternative, rechizite, fondul clasei și cel al școlii, transportul spre și dinspre 
școală sau meditații, costurile „ascunse” ale învățământului reprezintă obstacole greu de depășit în 
calea dreptului la educație al tuturor copiilor, dar mai ales al celor din familii sărace. De asemenea, 
riscul părăsirii școlii crește și în cazul copiilor ai căror părinți, cu un nivel redus de educație, nu pot 
să îi sprijine pe copii în efectuarea temelor. 

Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 
anumit nivel de învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii 
a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome. 

La nivelul sistemului românesc de învăţământ, elevii sunt declaraţi în abandon şcolar şi scoşi 
din evidenţele şcolare după trei ani de la renunţarea la frecventarea studiilor (conform ROFUIP 
2005), perioadă în care elevul are timp să-şi reia şi continue studiile. Pe de altă parte, indicatorul 
folosit la nivel naţional pentru a avea o imagine asupra acestui fenomen, prezentat anual în raportul 
cu privire la Starea sistemului naţional de învăţământ, este determinat pe baza metodei intrare – 
ieşire, conform metodologiei Instutului Naţional de Statistică (INS). 

abandonul școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație reprezintă fenomene distincte; 
primul se referă la elevii care renunță să mai frecventeze școala (într-un anumit nivel de 
învățământ), în timp ce al doilea se referă la tinerii dintr-o anumită grupă de vârstă (18-24 de ani) 
care au părăsit sistemul de educație înainte de a finaliza învățământul obligatoriu și care nu au 
urmat ulterior un program de formare profesională continuă/calificare (Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, 2011, Copiii care nu merg la şcoală) 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

În iunie 2015, Guvernul a aprobat Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, 
document programatic ce conține mecanisme și măsuri care urmează să fie implementate până în 
2020, în scopul reducerii procentului tinerilor cu vârsta între 18-24 de ani care au finalizat cel mult 
clasa a opta și nu urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională. 

Obiectivul Strategiei este reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii cu șase procente, de la 
17,3% în 2013 la 11,3% în 2020, atingând astfel ținta asumată de România în cadrul Strategiei 
Europa 2020. 

Fenomenul de părăsire timpurie a școlii predomină în rândul unor grupuri aflate în situație de 
risc, cum ar fi tinerii din comunitățile rurale, tinerii provenind din familii cu venituri modeste, romi 
și alte minorități, precum și elevii care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala. 
Părăsirea timpurie a școlii are implicații sociale și economice importante. 

Dintre demersurile întreprinse de unităţile de învăţământ pe linia prevenirii abandonului şcolar 
putem aminti demersuri atât prin valorificarea resurselor existente la nivelul școlii, cât și prin 
dezvoltarea unor rețele de comunicare și colaborare la nivel comunitar: monitorizarea absenţelor 
demersuri de contactare a familiei, telefonic sau prin adrese de înştiinţare a părinţilor întâlniri cu 
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părinţii vizite la domiciliul copilului, consilierea copilului şi a familiei discuții cu reprezentanții 
legali și cu asistentul social de la primărie strategii de abordare diferenţiată în procesul de predare-
învăţare stimularea motivaţiei şi interesului pentru învăţare implicarea elevilor în activităţi 
extracurriculare intervenţie specializată prin mediatori şcolari, profesori consilieri școlari. 

La nivelul fiecărei unități de învățământ, se constituie, prin decizie, Comisia de monitorizare a 
absențelor elevilor și Comisia pentru prevenirea abandonului școlar. 

Comisia de monitorizare a absențelor elevilor are următoarea componență: 
 Președinte: director/director adjunct 
 Secretar: secretar/informaticianul unității de învățământ 
 Membrii: profesorii diriginți/învățătorii/educatoarele 

Comisia pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar are următoarea componență: 
 Președinte: director/director adjunct 
 Secretar: secretarul unității de învățământ 
 Membrii: consilierul educativ, consilierul școlar, profesorii diriginți 

La nivelul fiecărei unități școlare se întocmește Registrul de consemnare a absențelor elevilor. 
Cadrele didactice vor consemna, în mod obligatoriu, la fiecare oră de curs absențele în catalogul 

oficial al clasei. 
Zilnic, la sfârșitul programului, profesorul de serviciu va consemna elevii absenți în acest 

registru și săptămânal, în fiecare zi de luni, profesorii diriginți vor preda în mod obligatoriu, situația 
absențelor nemotivate din săptămâna anterioară, secretarului sau informaticianului unității de 
învățământ. 

Centralizarea absențelor la nivelul unității de învățământ se va face de către 
secretarul/informaticianul școlii, pe baza rapoartelor săptămânale de absențe nemotivate pe clase, 
săptămâni, luni, semestrul I, semestrul II, respectiv an școlar 2018/2019. 

Lunar Comisia de monitorizare a absențelor va elabora Fișa de monitorizare a absențelor 
clasei/școlii. 

Comisia pentru prevenirea și combaterea absenteismului școlar va elabora, împreună cu 
învățătorii/profesorii un Plan de măsuri pentru reducerea absenteismului și prevenirea abandonului 
școlar, ce trebuie luate pentru limitarea absenteismului și prevenirea abandonului școlar la nivel de 
clasă/școală. Planul de măsuri va fi înregistrat și aprobat de către directorul unității de învățământ. 

Fenomenul de absenteism conduce la insuccesul școlar și constituie unul dintre cei mai 
importanți factori ce precede abandonul școlar. Absenteismul este o problemă socială caracterizată 
prin conduită evazionistă, cronică, care reflectă lipsa de interes, de motivație, de încredere în 
educația școlară. 

Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Cei 
care abandonează școala sunt mai predispuși să devină dependenți de programele și alocațiile 
sociale oferite de stat, astfel că fenomenul de abandon școlar se transformă într-o problemă care 
afectează întregul sistem economic, social, politic, cultural al unui stat. Impactul negativ al 
abandonului școlar la nivel de comunitate, de țară, dar și la nivel european este unul mare întrucât 
fenomenul reprezintă o piedică în dezvoltarea economică. 
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Nu abandona ȘCOALA! 

 

Pop Ramona Cristina-prof. la Școala gimnazială ,,Al. Ivasiuc,, Baia Mare 

 

Avem drepturi dar nu le folosim, avem legi, dar nu le respectăm...unde vom ajunge? Acesta este 
un fapt...valabil cel mai adesea pentru cei din fruntea statului care ar trebui să fie un exemplu de 
corectitudine, dar știm din istorie (cei pe care îi interesează studiază) că dintotdeauna a fost o 
neconcordanță între noi toți chiar dacă susținem sus și tare că egalitatea este asigurată de statul de 
drept.  

Un astfel de stat ar trebui să fie DREPT (corect) dar și UMAN este făcut de oameni și pentru 
oameni) nu vreau să ating modelul utopic, dar uneori statul trebuie să intervină ca și o Mamă care 
urmărește evoluția copiilor săi dar atunci când apar situații conflictuale sau situații ce necesită 
ajutor...intervine BLÂND. 

Avem un sistem ce funcționează pe principiile TRANZIȚIEI din 90 încoace... Tot 
schimbăm...dacă o floare o tot muți dintr-un loc în altul sau îi tot schimbi compoziția chimică (mult 
nisip sau în alt an multă argilă, ori alte combinații ea nu se poate adapta la un tip de pământ sau la 
un anumit mediu).  

COPIII sunt flori ale societății omenești....dacă nu le creăm condiții de stabilitate ei/ele nu se 
vor putea dezvolta.. 

Dorim ca să eradicăm dacă se poate mulțimea absențelor și într-un final să nu mai avem copii 
care abandonează școala.  

Îi ajutăm pe părinți să facă față acestei societăți, îi ajutăm pe dascăli să facă față unor provocări 
de genul ,,mama  mă ține acasă pentru a avea grijă de frățioul mai mic,  că nu poate plăti la cămin 
pentru el,, sau ,, mama are liceul terminat, dar nu își găsește loc de muncă,, ori și mai grav ,,mama a 
terminat o facultate și abia s-a angajat ca și vânzătoare,,. Statul…unde este….STĂ.   

SOCIETATEA ???  

Implicarea trebuie să existe prin colaborarea tuturor factorilor: părinți, dascăli, societatea civilă 
și nu în ultimul rând statul. Noi spunem,, Nu abandona școala,, dar ea este abandonată de cei din 
fruntea ei. Da…se fac unii pași timizi spre mai bine…dar sunt…timizi…prea timizi. 

Tot vorbim de ajutorul dat familiilor nevoiașe dar…e atât de mic, încât copiii nu îl simt, iar 
părinții își caută mai mult de muncă ori, mai rău, părăsesc țara.  

Abandonul este un fenomen trist și din păcate se extinde. 

Poate ar trebui mai multe fonduri alocate acestor familii ori o implicare a noastră. Trăim într-o 
lume a tehnologiei…trebuie să existe o soluție…și totuși adesea credința e cea mai puternică: crede 
și ți se va da!  
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Monitorizarea elevilor aflați în situația de risc școlar, 
 un prim pas în prevenirea abandonului școlar 

 
 

Profesor psihopedagog: Popa Aurica 
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov 

 
”Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de 

care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Celălalt e să pregătim 
copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia.” – Gaston Berger 

 
Înainte de a vorbi despre abandonul școlar voi defini acest concept. Abandonul şcolar constă în 

decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui anumit nivel de învăţământ. 
Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii a unui parcurs educativ, 
înainte de obţinerea unei diplome. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. Există trei mari paradigme explicative ale 
fenomenului de abandon școlar și anume: 

- paradigma psihosocială 
-    paradigma interacționistă 
- paradigma constrângerii externe 

Potrivit paradigmei psihosociale persoanele care abandonează școala diferă de cele care își 
finalizează studiile în ceea ce privește trăsăturile de personalitate precum motivația, inteligența, 
imaginea de sine și nu în ultimul rând agresivitatea. Cea de-a doua paradigmă,cea interacționistă 
interpretează abandonul ca pe o consecință a interacțiunii dintre caracteristicile individuale ale 
elevilor și cele ale mediului educațional, mediul în care sunt incluși actori sociali precum colegii, 
profesorii, și nu în ultimul rând părinții.Paradigma constrângerii externe are la bază afirmația 
conform căreia abandonul școlar nu este exclusiv un produs al sărăciei, el este mai curând un 
produs al factorilor de mediu pe care individual nu-l poate controla, factori precum starea de 
sănătate, obligațiile familiale și profesionale. 

În vederea prevenirii abandonului școlar este necesar șă fie luate gradual următoarele măsuri: 
-  identificarea elevilor aflați în risc de abandon școlar 
-  monitorizarea elevilor identificaţi în risc de abandon şcolar prin consiliere psihopedagogică, 

programe de remediere, implicare în activităţi extraşcolare, colaborare cu familia  
-  colaborarea cu autoritățile locale, C.J. și D.G.A.S.P.C. în vederea identificării situațiilor de 

risc și de prevenire a abandonului la nivel județean 
- implementarea de proiecte cu finanţare externă în vederea prevenirii abandonului şcolar  
- programe de sprijin financiar prin burse oferite de persoane fizice sau juridice (“Şanse egale 

pentru elevii din mediul rural”) 
- dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în implementarea unor programe şi proiecte 

vizând prevenirea fenomenului de părăsire a şcolii prin derularea unor cursuri specifice din oferta 
furnizorilor de formare de la nivelul judeţului 
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-  colaborarea cu autorităţile locale în derularea programelor de prevenire a abandonului 
şcolar  

- colaborarea cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale 

Un rol decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari îl are 
educatoarea. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor , tradiţiilor și oferirea de modele pozitive din 
rândul etniei sunt o garanție a reducerii abandonului școlar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre, nu trebuie să fie doar un slogan. Depinde de 
fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate 
din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Tema abandonului școlar este de actualitate Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR:  

STRATEGII INSTITUȚIONALE 
 
 

prof. Daniela Popa 
Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu, Timișoara 

 
 
Sistemul național de indicatori pentru educație (București, 2014), accesibil pe portalul 

ww.edu.ro, definește rata abandonului școlar ca «proporția elevilor care au abandonat școala pe 
parcursul unui an școlar (diferența dintre elevii înscriși la începutul unui anumit an școlar, într-o 
anumită clasă, și cei rămași înscriși la sfârșitul anului școlar)» și o situează în categoria indicatorilor 
care permit evaluarea eficienței interne a sistemului de învățământ.  

La nivel individual, abandonul şcolar constă așadar în decizia de a întrerupe parcursul şcolar 
înainte de finalizarea unui anumit nivel de învăţământ. La nivelul sistemului românesc de 
învăţământ, elevii sunt declaraţi în abandon şcolar şi scoşi din evidenţele şcolare după trei ani de la 
renunţarea la frecventarea studiilor (conform ROFUIP 2005), perioadă în care elevul are timp să-şi 
reia studiile.  

Repere legislative favorabile prevenirii abandonului școlar pot fi regăsite în Strategia U.E. 
Europa 2020 din 3.03.2010/Bruxelles privind creșterea inteligentă, ecologică și favorabilă 
incluziunii, în Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011, în legea nr. 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copiilor, în Strategia Națională privind Protecția și Promovarea Drepturilor 
Copiilor pentru 2014-2020, în Strategia Națională pentru Protecția, Integrarea și Incluziunea Socială 
a Persoanelor cu Dizabilități pentru 2014-2020. În plus, în iunie 2015, Guvernul a aprobat Strategia 
privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, document ce conține mecanisme și măsuri care urmează 
să fie implementate până în 2020, în scopul reducerii procentului tinerilor cu vârsta între 18-24 de 
ani care au finalizat cel mult clasa a opta și nu urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare 
profesională.  

Instituțiile internaționale reprezentate în România transformă, de asemenea, în prioritate 
problema abandonului școlar. Astfel, conform studiilor UNICEF, factorii de risc în abandonul 
școlar sunt, în țara noastră, încadrați în două categorii. În primul rând, vorbim de factorii de natură 
familială și socio-economică: nivelul redus de educaţie a părinţilor, dezinteresul/atitudinea negativă 
a familiei faţă de şcoală, familie dezorganizată, incompletă, conflictuală, dezmembrată, părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate, copii instituţionalizaţi/ în plasament, copii nevoiți să participe la 
întreţinerea familiei și aflați în situația de a nu mai aloca timp învățăturii. Apoi, vorbim de factori de 
natură școlară: dificultăţi de învăţare ale copilului, absenteism ridicat, eşec şcolar – corigenţă, 
repetenţie, motivaţie şcolară redusă. Conform acestei organizații, profilul celor care îşi finalizează 
studiile diferă de al persoanelor care  abandonează şcoala prin mai multe trăsături de personalitate 
care le permit o perspectivă anticipativă a formării pe parcursul vieții și a propriei reușite: motivaţia, 
inteligenţa, imaginația, stima de sine. 

Sistemul național de indicatori pentru educație consideră că prevenirea părăsirii timpurii a școlii 
permite combaterea consecințelor negative ale sărăciei și excluziunii sociale și oferă copiilor 
mijloacele necesare pentru a depăși condiția mediului de proveniență psihologic și social. Conform 
acestui Sistem, fenomenul de părăsire timpurie a școlii predomină în rândul unor grupuri aflate în 
situație de risc, cum ar fi tinerii din comunitățile rurale, tinerii provenind din familii cu venituri 
modeste, romi și alte minorități, precum și în rândul elevilor care au repetat cel puțin un an școlar  
sau care au abandonat școala.  

Conform resurselor studiate și precizate, demersurile necesar a fi întreprinse pentru prevenirea 
abandonului școlar implică școala ca instituție și profesorul ca gestionar al clasei de elevi, prin 
măsuri ca: monitorizarea absenţelor elevilor, contactarea familiei al cărei copil se regăsește în 
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situație de abandon școlar, întâlniri periodice cu părinţii, vizite la domiciliul copilului, consilierea 
copilului şi a familiei, discuții cu reprezentanții legali și cu asistentul social al primăriei. În ceea ce 
privește demersul didactic, profesorul trebuie să aplice strategii de abordare diferenţiată în procesul 
de predare-învăţare, să creeze motivaţie şi interes pentru învăţare, să implice elevii în activităţi 
extracurriculare. Școala poate propune intervenţie specializată prin mediatori şcolari și profesori 
consilieri şcolari: grupuri de consiliere a elevilor aflaţi în situaţii de risc, campanii de conştientizare 
asupra rolului educaţiei, activităţi de tip școala părinţilor, implicarea părinţilor în proiecte de 
prevenire a abandonului şcolar. 

La nivelul inspectoratelor școlare, pentru prevenirea abandonului școlar se aplică activități 
strategice de tipul: implicarea în proiecte POSDRU pe problematica abandonului școlar, realizarea 
constantă de studii centrate pe analiza abandonului școlar, implementarea unor planuri de măsuri, 
monitorizarea realizării indicatorilor propuşi, conceperea şi implementarea unor programe de 
măsuri remediale şi analiza rezultatelor finale ale monitorizărilor activităților specifice. 

Conform planurilor de prevenire a abandonului școlar realizate la nivelul inspectoratelor școlare 
din țară, formarea profesorilor în scopul aplicării strategiilor pentru prevenirea abandonului școlar 
se dovedește de asemenea eficientă. Profesorii participă în mod constant constant la: diseminarea 
exemplelor de bune practici în prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar la nivelul judeţelor prin 
intermediul activităţilor metodice, a ghidurilor metodologice şi a altor materiale de prezentare, la 
organizarea de activități pentru creşterea atractivităţii şcolii românești prin introducerea de activități 
extracurriculare în educația copiilor. Toate acestea constituie deja practici permanante la nivelul 
școlilor. 

Componenta formării profesorilor pentru prevenirea abandonului școlar implică și dezvoltarea 
competenţelor cadrelor didactice în implementarea unor programe şi proiecte vizând prevenirea 
fenomenului de părăsire a şcolii prin derularea unor cursuri specifice din oferta furnizorilor de 
formare de la nivelul judeţelor țării.  Alte metode de prevenire a abandonului școlar implică 
inspectoratele școlare și școlile în parteneriate cu autorităţile locale, cu mediul de afaceri, cu părniții 
ca parteneri ai școlii în educația copilului, cu ONG-uri, pentru implementarea de activități specifice 
și susținerea elevilor din familii defavorizate.  
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Cauzele abandonului şcolar 

 
 

Prof. înv. primar: Popa Diana Elena 
Şcoala Gimnazială nr. 2 Săbolciu, Bihor 

 
 
Educaţia adevărată se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală prin 

intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. O bună 
intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate 
constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei 
care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 
sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si părinţii nu 
mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea iniţială. 

Pentru reducerea abandonului şolar este important să identificăm principalele cauze care conduc 
spre părăsirea timpurie a mediului şcolar: 
 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa 
oportunităţilor de succes socio-profesional pentru absolvenţi.Lipsiţi de motivaţie aceştia rămân 

alături de familie,dând o mână de ajutor la treburile gospodăreşti sau lucrează ca zilieri,muncitori la 
diverşi oameni prin sat. 
 sărăcia comunităţilor din zonele defavorizate limitează posibilităţile părinţilor de a oferi 

copiilor resursele necesare educaţiei. Abandonul şcolar cunoaşte o creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei 
de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’.De asemenea,încălzirea 
vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze 
părinţii la muncă, abandonând şcoala. 
 cultura de origine a elevilor -este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să se încalce normele valorilor şcolare, deoarece pentru 
aceştia cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, 
emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt 
lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a 
copiilor. 
 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel dezorganizarea 

vieții de familie, consecinţă a divorţului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergenţa metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absenţa unor norme sau valori sunt alte 
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cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 
 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenţie, motivaţii şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaţionare, competenţa profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariţia fenomenului. 
 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carenţe din 

copilărie; dorinţa de a scăpa de sub tutela educaţională sau familială, dorinţa de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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Abandonul școlar – cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. Popa Diana-Mihaela 
Șc. Gimn. Nr. 3 Culmea, jud. Constanța 

 
  
Abandonul şcolar reprezintă încetarea frecventării şcolii, a sistemului educativ indiferent de 

nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau înaintea încheierii actului de studii 
început. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din 
punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 
vandalismul, conduitele violente, toxicomania,  copiatul  şi  suicidul. Pentru aceste fapte, elevii au 
fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Acest abandon este grav indiferent de treapta de școlarizare la care s-a ajuns, fiind cu atât mai 
grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, întrucât până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă numeroase resurse. Pe lângâ aceasta, și persoana în 
cauză a fost nevoită să depună anumite eforturi.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui  de  
cetățean  al  unei  comunități.  În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

În cele ce urmează, se vor analiza, succint, multiplele cauze care favorizează abandonul școlar: 
În primul rând, școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 

oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Apoi, sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor  resursele  necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin 
muncă de către părinți.  

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin  dezamăgirile  
personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri  care să  asigure  transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
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atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Cultura de origine a elevilor este un alt factor care poate influența abandonul școlar – cercetările 
din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este 
una dintre cele mai importante variabile în  reuşita  sau  eşecul şcolar şi  profesional  al  elevului.  
Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

În ceea ce privește modalitățile de prevenire a abandonului școlar, putem menționa faptul că 
sunt necesari trei pași esențiali: identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în 
vederea menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; implicarea sistemului 
familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  
locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon 
şcolar. 

Se poate acționa astfel, prin: 
Prevenire  - îmbunătățirea accesului egal la educație de înaltă calitate de la vârste fragede. 

Trebuie introduse măsuri menite să garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs (suportul 
lingvistic pentru copiii de imigranți de exemplu). 

Intervenție – îndrumări și meditații pentru elevi, strângerea legăturilor cu părinții, atunci când 
apar semne cum ar fi absențele nemotivate și performanțele foarte slabe 

Compensare – elevilor care renunță la școală ar trebui să li se ofere ulterior șansa de a obține 
calificarile pe care nu le-au obținut prima data. Școlile de tip “A doua șansă” trebuie să ofere cursuri 
pentru grupuri restrânse de elevi, precum și metode de predare mai personalizate și mai flexibile 
comparativ cu școlile obișnuite. 

În concluzie, în cadrul învăţământului preşcolar, educatoarea are un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. Ulterior, în gimnaziu și liceu, la fel și profesorul și dirigintele. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea  un   
loc, un statut, un rol  şi  o valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.   
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STUDIUL DE SPECIALITATE 

ABANDONUL ȘCOLAR - CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE  
LA ORELE DE MATEMATICĂ 

 
 

Prof. Popa Elena,  
Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj 

 
 
Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru viitorul societăţii. Ea are în 

acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Ca orice instituţie şi 
şcoala prezintă o serie de dificultăţi, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. Abandonul şcolar are 
consecinţe negative atât asupra tânărului care abandonează cât şi asupra societăţii. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi în proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală, găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi  implicarea elevilor în activităţi extracurriculare și de consiliere. 

Eleviii nu mai sunt interesaţi aşa de mult de procesul de învăţare, au alte preocupări, iar materia 
e prea multă. Unii nu pot reţine tot şi apar dificultăţi de învăţare, ceea ce duce şi la abandon şcolar.  

Pe parcursul anilor s-a observat că unii elevi au tentința de a accepta lucrurile așa cum sunt, fără 
să evalueze importanța şirului logic al problemei. Sunt indiferenți la propriile răspunsuri. Această 
lipsă de logică nu provine din lipsa de inteligență, ci mai degrabă este cauza unui sistem deficitar, în 
care logica nu este importantă. Învațarea inițială și treptată a matematicii de către copii și ulterior a 
abilităților matematice curente, în ansamblul lor, face parte din viața cotidiană. La modul general, se 
încearcă încurajarea elevilor pentru a tatona înțelegerea regulilor și a principiilor, stimulându-le 
dorința de a descoperi singuri.  

Deducem deci că rolul profesorului este acum mai important ca niciodată, influențând 
cunoștințele fiecărui elev în parte. Totuși, pe cât de important este, pe atât de mult concurează pe zi 
ce trece cu influențele negative din viața elevilor: televizor, internet, prieteni. Indiferent de cauză, 
dificultățile de învățare a matematicii sunt o tristă și frecventă realitate în școli. Copiii cu dificultăți 
de învățare a matematicii ajunși în clasa a VIII-a, de cele mai multe ori abandonează școala, 
„vegetând” 2-3 ani după care intră în producție ca muncitori necalificați. Cei mai norocoși dintre ei 
urmează câte o școală profesională.  

Ne punem întrebarea: „ Din ce cauză s-a ajuns la dificultăți de învățare a matematicii? ”. Unele 
răspunsuri ar putea fi: din cauza unor insuccese repetate, a unor experiențe trăite frustant la ora de 
matematică, a unui stres prelungit în fața eventualelor examinări; astfel de stări de anxietate se pot 
stabiliza la un nivel anxios constant și permanent. Studii inedite semnalizează un grad de anxietate 
mai mare la fete decât la băieți, la elevii mai mari decât la cei mici, la rezolvarea de exerciții și 
probleme decât la evaluarea din teoria matematică. Este greu de afirmat cu certitudine, în ce măsură 
anxietatea matematică influențează dificultățile de învățare a matematicii. Semnificativ rămâne doar 
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faptul că cele două fenomene se însoțesc frecvent și că o conduită matematică anxioasă afectează 
mult performanța matematică și „construiesc” încet, dar sigur, anxietatea matematică însoțită de 
comportamentul său caracteristic. Se observă, în prezent, tendința elevilor de a fi indiferenți la ceea 
ce se întâmplă în jurul lor.  

Putem astfel considera că matematica este o materie acceptabilă pentru marea majoritate a 
elevilor, dar care prezintă dificultăți de învățare tocmai datorită neglijenței elevilor. Aceștia nu mai 
sunt atenți la ore și nu mai descoperă frumusețea matematicii. Pe scurt, noua generație de elevi nu 
mai prezintă interes pentru învățarea matematicii îndreptându-și atenția și curiozitatea spre alte 
domenii, mai ales extrașcolare, cum ar fi calculatorul și distracția. De aceea tragem un semnal de 
alarmă și afirmăm că trebuie luate măsuri urgente de prevenire a dificultăților de învățare a 
matematicii în școală.  

Această crudă realitate îngreunează activitatea profesorului de matematică, făcând-o în unele 
cazuri imposibil de realizat.  

 
Sugestii demne de urmat:  
1. Se recomandă ca, în fața întregii clase, profesorul să respecte următoarele reguli:  
- să secvenționeze clar și complet fiecare lecție de matematică; 
-  să stimuleze participarea activă și munca independentă a elevilor în lecție; 
- să evite limbajului încărcat;  
- să prezinte clar structura problemelor predate, a sarcinilor de rezolvare și a exigențelor 

esențiale în raport cu solicitările elevilor; 
- să folosească culorile și sublinierea pentru a atenționa și ajuta elevul în înțelegerea, aplicarea  

și generalizarea noțiunilor predate;  
- să practice în clasă demersul algoritmizat, pe pași mărunți, al fiecărei teme prezentate;        
- să diversifice metodele de prezentare a activităților de predare a diferitelor probleme și sarcini 

matematice;  
- atitudinea profesorului să fie flexibilă și să faciliteze înțelegerea și generalizarea din partea 

elevului, căci rigiditatea matematică în sine, supraîncărcată de cea a profesorului, este puternic 
anxiogenă; 

- să recurgă la probe de evaluare frecvente, curente, care evită acumularea greșelilor și înlătură 
teama de evaluare a elevilor. 

2. Se recomandă părinților stricta supraveghere a elevilor în special în fața calculatorului și 
interzicerea utilizării acestuia înaintea efectuării temelor, urmând ca apoi să fie restricționat timpul 
pentru fiecare zi și anume nu mai mult de 3 ore pe zi.  

3. Se recomandă înființarea unor cercuri matematice care să cuprindă strict jocuri matematice și 
nu probleme de analiză, pentru a atrage elevii spre o matematică distractivă și pentru a forma și fixa 
priceperi și deprinderi. Acest lucru nu este însă ușor de realizat. E nevoie de resurse financiare, 
profesori dornici să țină un astfel de cerc matematic o dată pe săptămână, răbdare multă, timp 
îndelungat și diferite recompense pentru elevi în funcție de nivelul la care se află și evoluția 
fiecăruia. 

 În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 

 
Bibliografie:    
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

PROFESOR POPA EMILIA CECILIA 
LICEUL TEHNOLOGIC,,GRIGORE ANTIPA”BACAU 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic. 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. -Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 
agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
 Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon.  
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon. 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol 
imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie. 
   Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania. 
    Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul. 
Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului 
şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au 
fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă.  
     Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea 
unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea 
anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, 
pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 
influenţa negative. Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate 
nivelurile de vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul 
şcolilor de ucenici sau profesionale". 
     De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
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ămbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă.  
     Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  
     Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 
     Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete.  
     Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice.  
     Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri. 
     Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici o activitate. 
   Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are 
valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai 
bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat 
în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită. 
    În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 
   "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 
   Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre dar depinde de fiecare profesor în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate. 
  
Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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ABANDONUL O PROBLEMĂ ACTUALĂ 
 
 

Prof. POPA IANINA 
COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA 

 
 
Siguranţa unui viitor mai bun pentru copii este unul dintre motivele cel mai des invocate de 

părinţii care aleg să plece în străinătate, lăsându-şi copiii în grija rudelor sau a prietenilor. Copiii cu 
părinţii plecaţi reprezintă un grup vulnerabil aflat în situaţie de risc, efectele negative ale migraţiei 
părinţilor asupra elevilor rămaşi acasă se reflectă cel mai pregnant în scăderea interesului pentru 
şcoală al acestora. 

Psihopedagogia integrării este o ştiinţă interdisciplinară, care apelează la cunoştinţe din 
domeniul psihopedagogiei, psihologiei, sociologiei, medicină şi asistenţei sociale. Constituie un 
ansamblu de măsuri de natură psihologică şi pedagogic, dar şi social în vederea educării, integrării 
şi instruirii elevilor lipsiţi, în decursul timpului, de prezenţa părinţilor, fapt care, la mulţi dintre ei, 
le-a afectat comportamentul, limbajul, etica, integritatea  biologic, fiziologică sau chiar psihologică. 

A existat şi continuă să existe un impact pe care plecarea părinţilor îl are asupra bunei dezvoltări 
a elevilor, nevoile pe care aceşti copii le au pe perioada lipsei părinţilor. Lipsa mamei este cel mai 
ades resimţită de elevii care, din cauza alocării unui timp prea mare îngrijirii gospodăriei sau a 
fraţilor mai mici rămaşi acasă, nu are timp suficient pentru şcoală, pentru lecţii, teme, educaţie în 
general. Apare o ruptură evidentă între părinţi şi copii, ruptură care odată cu trecerea timpului se va 
adânci tot mai mult, fără putinţa de a se mai da timpul înapoi pentru a mai îndrepta ceva. 
Problemele pot să apară şi între copiii rămaşi acasă şi bunici, în primul rând datorită diferenţei de 
vârstă dintre aceştia, a nivelului de pregătire, de mentalitate, de credinţă, de epoci istorice diferite, 
stilul diferit de viaţă 

Apar probleme de comunicare între elevi şi cadrele didactice, mai ales în perioada adolescenţei 
când aceştia sunt mai rebeli, nu vor să se supună regulilor, sunt nonconformişti şi au impresia că le 
ştiu pe toate. Adolescenţii simt nevoia unei comunicări constant şi apropiate cu un părinte sau cu o 
rudă în care să găsească un sprijin în cazul în care trebuie să ia anumite decizii considerate a fi 
foarte importante pentru viaţa lor. De aceea, în cazul lipsei părinţilor adolescenţii îşi găsesc de cele 
mai multe ori refugiul în anturaj, în cei apropiaţi, prieteni care, deseori, pot să îi influenţeze în mod 
negativ. 

Profesorii ai trebui să aibă o atitudine prietenoasă, apropiată, de înţelegere a problemelor 
elevilor, să manifeste încredere şi sinceritate reciprocă pentru a da încredere elevilor lipsiţi de 
prezenţa părinţilor care, de multe ori, caută să se izoleze, scăzându-le încrederea în propriile forţe, 
scăderea vizibilă a rezultatelor şcolare, absenteismul şi, în unele cazuri, abandonul şcolar. Elevii au 
tendinţa intrând în anumite anturaje nedorite să participe la diferite acţiuni extra-şcolare, ajungând 
chiar la comportamente şi atitudini antisocial (violenţă, furt, complicitate la crimă etc.). 

Atât la elevii mai mici cât şi la cei mai mari se observă o scădere a interesului acordat şcolii şi 
temelor pentru acasă, pe fondul lipsei de preocupare a părinţilor faţă de educaţia lor. Elevului, 
indiferent de vârstă, nu i se cere de multe ori părerea legată de plecarea părinţilor pentru o anumită 
perioadă, dar ce cele mai multe ori aceştia nu sunt nici măcar informaţi despre plecare, decât în 
momentul în care aceasta se întâmplă cu adevărat.   

Toţi elevii au dreptul la educaţie, indiferent de mediul social sau cultural din care provin, religie, 
etnie, limbă vorbită sau condiţiile economice în care trăiesc. Este nevoie de o monitorizare 
permanentă de-a lungul întregului proces de învăţământ pentru copiii ai căror părinţi absentează de 
acasă, aceştia fiind lăsaţi în grija bunicilor, a fraţilor mai mari, a rudelor apropiate sau îndepărtate, 
chiar şi a vecinilor. 

Din punctual de vedere al psihologului, dorul de părintele plecat poate avea drept consecinţă un 
sentiment de însingurare şi chiar de deprimare. În situaţia în care plecarea părinţilor se face pe 
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perioade mai lungi, iar elevii rămân în grija unor persoane care nu le pot oferi sprijin emoţional şi 
educative, pot intervene efecte negative şi în privinţa sănătăţii şi chiar a dezvoltării psihice a 
acestora. 

Banii nu pot suplini dragostea şi grija părintească de care au atâta nevoie acesti elevi în formare, 
iar starea lor se caracterizează prin îngrijorare permanent, teamă de a nu păţi ceva părinţii lor aflaţi 
departe, fapt pentru care se retrag uneori în lumea lor, plâng, devin pesimişti şi pot căpăta ticuri. La 
clasele mici, elevii pot fi tulburaţi emoţional, timizi, fricoşi, cu teama de a nu li se întâmpla ceva 
rău. La clasele mai mari, elevii pot să manifeste un comportament agresiv fizic şi verbal, să apeleze 
la minciună, alcool, fumat, absenţe de la şcoală şi rezultate slabe la învăţătură. 

Se recomandă un tip de inspecţie periodic prin care să se monitorizeze constant situaţia acestor 
elevi, pentru a nu se pierde în tumultul vieţii, mai ales că în cazul multora posibilităţile material 
oferite de părinţii plecaţi vin ca un substituit al plecării acestora. Părinţii le trimit tot felul de bunuri 
materiale şi financiare, iar elevii încep să cheltuiască fără să aibă valoarea banului şi mai fac în 
ciudă şi colegilor lor mai puţin înstăriţi, creând o diferenţă între ei , creând o imagine falsă despre 
sine: se îmbracă cu lucruri scumpe să iasă în evidenţă în faţa colegilor, dorind să arate acestora că 
lipsa părinţilor, de fapt, pe ei îi avantajează. 

Se are în vederea sprijinirea psiho-socio-afectivă a elevilor cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate, printr-o educaţie permanent, prin afecţiune, care nu întotdeauna poate fi receptată şi 
primită la cote maxime dacă vine de la persoanele în grija cărora rămân elevii. Pot fi implicaţi în 
activităţi extraşcolare de petrecere a timpului liber (vizite la muzee, spectacole, excursii, tabere) 
realizate sub supravegherea psihologilor şi a persoanelor apropiate acestor elevi.  

Când elevilor li se apropie ziua de naştere pot beneficia de petreceri surpriză, de picnicuri sau 
vizite la domiciliu. Se mai pot organiza activităţi de voluntariat cu elevii rămaşi singuri acasă. 
Consilierea psihologică individual şi de grup este de preferat să fie urmată în mod periodic pentru a 
observa elevul, elevii îndeaproape. 

 
Bibliografie: 
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Cucoș Constantin, Pedagogie, ediția a treia revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași 
Cerghit Ioan, Metode de învățământ, Ed. A IV-a, Iași, Editura Polirom, 2001 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
CAUZE ȘI MODALITǍȚI DE PREVENIRE 

 
 

Autor: Prof. Popa Maria – Irina 
Școala Gimnazialǎ Specialǎ ,,Maria Montessori” Bacǎu 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea  competenţelor  cadrelor  didactice  de  lucru  în  echipă  şi  de  folosire  a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu  
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să se identifice câteva cauze: 
Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 

oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor  resursele  necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin  dezamăgirile  personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  reuşita  
sau  eşecul şcolar şi  profesional  al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în raport 
cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 
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Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul necorespunzǎtor debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar sunt: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămȃntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată.  
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Abandonul şcolar 

 

Prof. înv. primar Popa Maria Liliana                                                      
Liceul Teoretic Teiuş, jud. Alba 

 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Efectele 
abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav.  

Cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean 
al unei comunități. Sunt necesare în acest sens pregătirea şi derularea unor programe de prevenire a 
abandonului şcolar. 

Principalele obiective ale unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea 
menţinerii acestora în sistemul de învăţământ; 

 implicarea familiei în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar; 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 

Măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinţe agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Pentru numeroşi elevi, abandonul şcolar poate reprezenta o foarte mare problemă, deoarece 

aceasta poate crea premisele eşecului educaţional şi în viaţă. Astfel, profesorii au un rol extrem de 
important în motivarea şi încurajarea elevilor în a rămâne în sistemul educaţiei formale, în acord cu 
particularităţile lor.  

 Bune practici în prevenirea abandonului şcolar: 

 parteneriate şcoală-familie-comunitate locală bazate pe colaborare, implicare, sprijin, 
sponsorizări; 

 formarea de echipe comunitare care să intervină eficient pentru reintegrarea şcolară a 
copiilor; 

 desfăşurarea unor activităţi extraşcolare atractive (excursii, spectacole, vizite, 
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concursuri, tabere  etc.) 

 responsabilizarea la nivelul clasei; 

 organizarea şi desfăşurarea de activităţi diverse care să-i valorizeze pe elevi; 

 activităţi de educare a părinţilor; 

 organzarea de programe de recuperare; 

 activităţi de consiliere individuală şi colectivă; 

 organizarea de întâlniri între elevi, absolvenţi, părinţi, profesori, prezentând modele 
de reuşită; 

 consilierea părinţilor; 

 stimularea elevilor care au obţinut rezultate bune la învăţătură; 

 implicarea mediatorului şcolar. 

În ultimii ani s-a observant o tendinţă de abandon şcolar încă de la clasele mici. De aceea, este 
absolut necesar ca profesorii, învăţătorii să caute să găsească şi să implementeze cele mai bune 
măsuri, cele mai eficiente programe pentru prevenirea abandonului şcolar şi pentru menţinerea în 
sistemul educaţional a tuturor elevilor, cu accent pe cei din categorii dezavantajate, care sunt 
predispuşi acestui risc.  
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ABANDONUL SCOLAR 

 

profesor invatamant prescolar Popa Maria 
GPP Sanmiclaus, judetul Alba 

 
 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 

 îi lipsește motivația școlară; 

 are dificultăți de învățare; 

 are o rată a absenteismului mare; 

 are rezultate școlare slabe; 

 are imagine de sine scăzută; 

 este izolat față de colegi; 

 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 

 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 

 are o lipsă reală a unui suport școlar; 

 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a 
lipsei unui control parental; 

 cerințe educaționale speciale; 

 stare de sănătate precară; 

 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de 
vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 

 provine din medii sociale sărace; 

 nefrecventarea gradiniței; 

 lipsa unui model educațional din familie. 
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Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor 
locative necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin 
necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi 
învăţării, cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult 
dându-i repere pe care să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de 
raportare la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

 control parental direct și activ în viața copiilor; 

 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 

 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 

 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 

 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 

 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu 
astfel de probleme; 

 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 

 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 

 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 

 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 

 să existe o dotare materială adecvată în școală; 

 programe de consiliere pentru părinți; 
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 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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Abandonul școlar 

 

Prof. înv. primar Popa Mihaela Elena,                                                     
Școala Gimnazială “Nicolae Drăgan”Galda de Jos 

 

 

Știm că multiple cauze duc la apariția abandonului școlar, lipsa s-au întreruperea școlarizării 
într-o perioadă propice dezvoltării atât fizice căt și psihice a copilului. Poate fi vorba uneori de 
imposibilitatea individului de a se adapta la activitatea de învățare dar poate fi și de alți factori 
externi. 

Dacă toate activitățile de la școală ar fi atractive și nu ar solicita copiii decât în mod plăcut, 
interactiv, fără a depune un efort incomod din partea acestuia, nu cred că s-ar putea pune problema 
unui abandon școlar.  

I-am întrebat adesea pe copii cum și-ar dori să arate școala atât ca și ambient, cât și ca activități. 
De fiecare dată mi s-au punctat idei cu caracter pozitiv chiar dacă mai puțin sofisticate.  

Mulți îmi mărturiseau că aveau tendința ca în ziua în care era programată o evaluare să 
absenteze. De aici, rezulta teama de a nu rezolva sarcinile din conținutul evaluat, mai bine amâna 
sau lipsea efectiv de la ore. 

Echilibrul dezvoltării personalității copilului este afectat, acesta neputându-se integra în 
societate. Astfel există factori care contribuie la dezintegrare , cum ar fi: lipsa interesului personal, 
al părinților, lipsa motivației, a unui a sau a ambilor părinți care sunt plecați în străinătate iar copiii 
sunt crescuți de alte rude.  

Un factor des întâlnit este lipsa educației părinților sau rezultatele slabe la învățătură, apariția 
dificultăților în învățare. 

Copilul se izolează, lipsește mult, are o imagine de sine scăzută. Astfel este neglijat și 
acumulează goluri ceea ce-l face să renunțe ușor la școală.  

Este bine să se studieze îndeaproape aceasta problemă a abandonului școlar, societatea să 
găsească acele resurse care să ducă la o rată scăzută a acestui fenomen deoarece în viitor vor apărea 
procente îngrijorătoare care nu avantajează dezvoltarea intelectuală, culturală a societății, ba mai 
mult o vor afecta mult.  

Însă fiecăruia dintre noi ne revine sarcina importantă de a contribui la reducerea abandonului 
școlar.  

Prin discuții cu părinții, prin asigurarea încrederii în ocuparea unui loc în societate a individului, 
ajutor acordat atât material , dacă e cazul, cât și moral. Să fim noi înșiși model pentru copiii noștri și 
să-i incurajăm și sprijinim în tot ceea ce fac. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 

Prof. înv. Primar POPA MINODORA                                                     
LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA TINCA 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătire profesionale complete ori înaintea încheierii ciclului de studiu început. 

Sociologii consideră că abandonarea şcolii este o problemă socială care generează un set de 
consecinţe cu bătaie lungă. Cercetările arată că cei care abandonează şcoala nu numai că nu au 
şanse să câştige pe piaţa muncii, dar nu au nici şanse să fie integraţi în câmpul muncii. Cei care şi-
au întrerupt studiile sunt într-o mai mare măsură dependenţi de programele sociale de întreţinere şi 
ajutor decât restul populaţiei. 

De multe ori abandonul se asociază cu delicventa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viaţa de 
familie dezorganizată. Fenomenul se înregistrează în mediul rural şi în comunităţile de rromi, unde 
copiii sunt văzuţi că indivizi cu responsabilităţi în gospodărie sau folosiţi ca sursa de venit (de 
exemplu că cerşetori). 

În prezent, în România, rata abandonului şcolar este foarte ridicată. În perioada 2001 - 2008, 
rata abandonului şcolar pentru clasele I - IV aproape că s-a triplat, iar în cazul claselor V - VIII, rata 
abandonului a crescut de patru ori. 

România şi Bulgaria sunt în topul abandonului şcolar din Uniunea Europeană. Lideri la această 
categorie sunt Malta şi Portugalia, informează un raport european citat de Mediafax. 

Cauzele abandonului şcolar sunt numeroase şi se datorează în primul rând ,,inadaptării elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar dar şi extraşcolar" şi în al doilea rând 
,,inadaptării şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socio-economici, socio-
culturali)". 

În şcoală unde îmi desfăşor activitatea ca şi cadru didactic, abandonul şcolar se înregistrează cu 
precădere la clasele a IX-a şi a X-a (SAM). Sărăcia, lipsa unui viitor loc de muncă pentru 
absolvenţii clasei a X-a, lipsa motivaţiei chiar, importanta minimă acordată şcolii ca şi instituţie duc 
la un procent de 20 - 30% rata de abandon şcolar la clasa a IX-a, ajungând până la 50% la clasa a X-
a. Lipsa interesului pentru şcoala se explică prin presiunile de ordin economic, dar şi prin lipsa de 
cultură a comunităţii: băieţii rămân să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau muncesc cu 
ziua la oamenii înstăriţi din sat, iar fetele se căsătoresc în jurul vârstei de 17 - 18 ani. 

Cercetările din domeniul educaţional au relevat faptul că mediul socio-cultural de provenienţă al 
elevilor este una din cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al 
elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoală. 

Dezorganizarea vieţii de familie, consecinţă a divorţului, climatul familial conflictual şi imoral, 
excesiv de permisiv, divergenta metodelor educative, şi lisa de autoritate a părinţilor, atitudinea 
rece, indiferenta sau dimpotrivă, tiranica a acestora conduc tot spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură socială şi economică cum ar fi criză economică actuală, politica, socială şi 
morală, prăbuşirea sistemului de protecţie socială conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor 
de mediul educaţional şi în final abandon şcolar. 
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Insubordonarea faţă de normele şi regulile şcolare, chiulul, absenteismul, repetenţia, motivaţiile 
şi interesele slabe în raport cu şcoala, greşelile profesorilor sunt şi ele o cauză în apariţia acestui 
fenomen.  

Anturajul de proastă calitate, debusolează elevii cu un psihic labil, dorinţa de a scăpa de sub 
tutela părinţilor, dorinţa de a obţine bunuri (obiecte, haine, mâncare) prin căi ocolite pot fi alte 
cauze ale abandonului şcolar. 

 

Bibliografie:  

1. http://store.ectap.ro/articole/660_ro.pdf  
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ABANDONUL ȘCOLAR 

CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 
 
 

Popa Paraschiva Cristina - profesor 
Liceul Tehnologic ,,Nicolaus Olahus’’ Orăştie, județul Hunedoara 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o formă de ,,eșec școlar’’ și constă în, părăsirea timpurie a 

sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înainte de a încheia ciclul de studii 
început, respectiv de a obţine o calificare sau o pregătire profesională completă care să-i permită o 
integrare socială și profesională optimă. 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socio-economici, socio-
culturali). 

 Inadaptarea elevului caracterizează un eșec școlar de tip cognitiv și /sau necognitiv. 
 Eșecul școlar cognitiv reprezintă incapacitatea elevilor în cauză de a realiza obiectivele 

pedagogice datorită unor niveluri reduse de competență  rezultate din existența unor întârzieri în 
dezvoltarea intelectuală sau unor neajunsuri în plan motivațional. Lipsa motivației se datorează, 
printre altele, unui nivel foarte scăzut de aspirații și de expectanțe în ceea ce privește eu-l propriu și 
activitatea școlară, a unor deprinderi de muncă sistematică și autoevaluare a rezultatele școlare în 
raport cu criteriile obiective, promovate de școală, precum și existența unor insuficiențe la nivelul 
operațiilor logic-abstracte ale gândirii ( incompetența de limbaj, incapacitatea de a relaționa 
informațiile, absenta spiritului critic în gândire etc.). 

Eșecul școlar de tip necognitiv vizează inadaptarea la rigorile vieții de elev, la  exigențele 
ambianței școlare de tip normativ care stau la baza funcționării optime a unității de învățământ. 
Cauzele aceste inadaptări școlare sunt reprezentate de probleme individuale de natură afectivă (de 
exemplu, teama sau repulsia față de școală, rezultate în urma unor pedepse severe sau a unor 
conflicte repetate cu părinții,  colegii, profesorii). 

Printre cauzele socio-economice pot fi menționate: situaţia materială precară generată de şomaj 
sau lipsa locului de muncă a părinţilor şi de numărul mare de membri; familii dezorganizate; lipsa 
mijloacelor de subzistenţă; scăderea încrederii în plasamentul social al copiilor proveniţi din medii 
defavorizate;  lipsa normativelor riguroase şi a legislaţiei stimulative pentru educaţia copiilor 
proveniţi din medii defavorizate; nomadismul în căutarea unui loc de muncă;  exploatarea copiilor 
prin muncă 

Printre cele mai frecvente cauze ce vizează mediul familial pot fi menționate: scăderea 
interesului faţă de educaţie şi cultură; neîncrederea în şcoală; dezinteresul pentru viitorul copiilor;  
familii monoparentale; copii abandonaţi; părinţi plecaţi în străinătate; căsătorii timpurii; 
dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului; climatul familial conflictual şi imoral, 
excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea 
rece, indiferență sau, dimpotrivă, tiranică a acestora. Dacă elevul provine dintr-o familie cu nivel 
scăzut de instruire şi aspiraţie  în care există conflicte, fără preocupare pentru activitatea şcolară a 
copilului, atunci acesta va fi mai puţin motivat să înveţe, va avea un nivel scăzut de încredere în 
sine, va prezenta instabilitate emoţională, tulburări afective, ceea ce  reduce performanţa şcolară. 

 Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: schimbarea mentalității 
referitoare la educaţie, cultură şi nevoile sociale; asigurarea unor condiţii socio-economice 
corespunzătoare; asigurarea unui echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin 
necondiționat; crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi 
învăţării, cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult oferindu-i 
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repere pe care să le urmeze; adoptarea unei atitudini pozitive a părinților față de copil și educația 
acestuia; controlul direct și activ în viața copiilor; limitarea prestării unor activități lucrative în 
gospodarie sau în afara acesteia; control asupra activităţii copiilor în timpul liber; acordarea 
ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; prezența 
părintelui/părinților în viața copilului. 

Cauze educaționale: nerespectarea normelor şi  regulilor şcolare, chiul, absenteism, repetenție, 
motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, 
competența profesională, autoritate morală). lipsa de motivaţie; distanţe mari între domiciliul 
elevilor şi unităţile şcolare, naveta; copii marginalizaţi; lipsa unor programe coerente care să vizeze 
îmbunătăţirea frecvenţei elevilor; lipsa mijloacelor eficiente de intervenţie; slaba consiliere a 
părinţilor şi copiilor cu acces redus la informaţie; mentalităţile rigide privind succesul şi eşecul 
şcolar. 

Pentru a combate cauzele de natură educațională măsurile de prevenire şi combatere a 
abandonului şcolar trebuie să vizeaze: acordarea de burse și alte stimulente materiale; evitarea 
supraîncărcării școlare; diversificarea și sporirea atractivității activităților școlare; organizarea de 
activități extrașcolare care să atragă elevii; stabilirea și implementarea unor programe de recuperare 
a materiei școlare pentru elevii cu astfel de probleme; adoptarea unui comportament și comunicare 
asertivă; evitarea marginalizării și etichetării; adaptarea ofertei școlare în funcție interesele și 
aspirațiile elevilor; exigențele școlare să fie rezonabile; adoptarea unui sistem de evaluare 
individualizat, adaptat nivelului real al copilului, pentru a nu devaloriza imaginea copilului; evitarea 
practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; acordarea unor burse de 
şcolarizare pentru elevii care provin din familii cu venituri foarte mici; consilierea elevilor care 
provin din familii cu o atitudine negativă cu privire la continuarea studiilor după absolvirea clasei a 
VIII-a; consolidarea parteneriatului şcoală – familie prin implicarea părinţilor în proiectele şi 
activităţile extracurriculare ale unităţii de învăţământ, urmărinduse în acest mod conştientizarea de 
către părinţi a importanţei educaţiei şi a instruirii copiilor şi după vârsta de 16 ani; - implicarea 
comunităţii locale în parteneriate publice-private pentru înfiinţarea de clase de profil, în 
conformitate cu cerinţele documentelor PLAI şi posibilităţile de dezvoltare economică a regiunii, 
astfel încât să crească motivaţia către finalizarea învăţământului secundar superior; consilierea 
elevilor pentru a accede la cea mai apropiată unitate de învăţământ liceal 

Măsuri de prevenire şi combatere a abandonului şcolar vizează în primul rând identificarea 
cauzele abandonului școlar în cazul fiecărui copil în scopul aplicării de măsuri eficiente de 
intervenţie, integrate, caracteristice fiecărui caz. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 

 
 
 
Bibliografie:  
 
Cosmovici A., Psihologie Şcolară, Ed. Polirom Iaşi 1999; Luminiţa Iacob  1999; 
Creţu, E., Psihopedagogia şcolară pentru învăţământul primar, Bucureşti, Editura Aramis, 1999; 
Jigău, M., Factorii reuşitei şcolare, Editura  Grafoart, Bucureşti, 1998.  
Popescu, V., Succesul şi insuccesul şcolar, din Revista de Pedagogie, Nr. 11, 1991. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR  

PRIN DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ 
 
 

POPESCU GABRIELA 
LICEUL TEHNOLOGIC PĂTÂRLAGELE, JUD. BUZĂU 

 
 

Abandonul școlar este o gravă problemă a sistemului de învățământ românesc. Principala cauză 
a abandonului școlar o reprezintă sărăcia, urmată de dezinteresul față de educație. O importantă 
modalitate de prevenire ar fi permanenta colaborare dintre școală și familie și integrarea în 
programe sociale a acesteia, dar și activitățile atractive ce se pot desfășura în școală. Alte cauze ale 
abandonului școlar ar putea fi de natură emoțională și consider că dezvoltarea emoțională este 
importantă nu numai pentru parcursul școlar, ci pentru întreaga viață. Scoala ar trebui să pună 
accent pe dezvoltarea emoțională a copiilor, pentru ca aceștia să poată depăși cu ușurință situații 
dificile din viața de școlar.  

Dacă sistemul traditional de învățare se bazează pe dezvoltarea emisferei stangi, dominate de 
raționalitate, punand accent pe activitătile fundamentale (citit, scris, socotit), sistemul modern 
acordă  atentie dezvoltarii imaginației, creativității, orientării spațiale, decodării muzicii,  ritmului, 
culorii, facultăti ce aparțin emisferei drepte. 

Rolul dascalului este unul deosebit de important, chiar decisiv ,aș putea spune,in dezvoltarea 
personalitații elevului. El nu doar transmite informații seci,preocupandu-se de dezvoltarea 
intelectuală a acestuia, ci trebuie să-l ajute pe copil să-si dezvolte latura afectivă care îi va asigura 
adaptarea la viața scolară si socială, precum si prevenirea tulburărilor emoționale si de 
comportament ale acestuia.  

Dezvoltarea inteligenței emotionale presupune formarea unei imagini poz itive despre sine, 
incredere in sine, depașirea situațiilor neplacute, dovedind înțelegerea nevoilor si sentimentelor sale, 
dar si pe ale celorlalți. 

Potrivit lui Daniel Goleman, inteligenta emotionala ne influenteaza intreaga viata, destinul.  
 
El consideră ca aptitudinile cheie ale inteligenței emotionale sunt: 

1. Cunoaşterea propriilor emoţii. 
      2. Gestionarea  emoţiilor  
      3. Motivarea de sine 
      4. Recunoasterea emotiilor in ceilalti  
      5. Manevrarea relatiilor  
 
Emoțiile fac parte din viata noastra de zi cu zi. Ca si adulții, copiii trec prin momente de tristețe, 

tensiune sau de fericire. Din fericire, inteligența emoționala se poate învăța, exersa de timpuriu, 
perioada preșcolaritatii fiind esențială, dar niciodată nu e prea tarziu. 

„Recunoașterea unui sentiment, atunci cand apare este piatra de temelie a inteligenței 
emoționale”, nota D. Goleman.  

Identificarea corectă a emotiilor conduce la acțiuni corecte, potrivite pentru rezolvarea unor 
probleme, etichetarea lor determinând formarea unui vocabular al acestora. De asemenea, este 
foarte importantă identificarea cauzelor unor emoții negative, dar si descoperirea unor metode de a 
face față furiei, temerilor, supărării.  

Controlul emotiilor si al sentimentelor, amânarea recompensei, reprimarea impulsurilor de 
abandon, toate acestea pot fi exersate, învatate. Cunoașterea sentimentelor celorlalți este o parte 
esențiala a sensibilității fată de semenii nostrii. 
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Realitatea a demonstrat ca cei ce stapânesc emoțiile si abordează corect emoțiile celorlalți au un 
parcurs al vieții superior celorlalți. Investind in inteligența emotională, putem creste semnificativ 
calitatea vietii.  

Un copil dezvoltat din punct de vedere emoțional este conștient de emoțiile sale, vorbeste liber 
despre ele, recunoaște emoțiile în jurul său, stie să refuze argumentat, își stapâneste usor emoțiile 
negative, se adaptează usor la situații noi, are un sistem motivațional dezvoltat, este sigur pe el. 

O educație a emoțiile ar putea avea ca efect o scădere substanțială a numărului celor care 
abandonează școala.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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ABANDONUL ŞCOLAR ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 

 

Prof. POPESCU GABRIELA 
Şcoala Gimnazială „IORGU G. TOMA“ – Vama, Suceava 

Şcoala Gimnazială „GEORGE VOEVIDCA“ – Câmpulung Moldovenesc, 
Suceava 

 
 
„O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai 
frecvent.“ (Alin Vasile Goga) 

Conform ultimului raport Eurostat, România este a treia țară din Uniunea Europeană în ceea ce 
privește abandonul școlar. Alături de ţara noastră se află Malta și Spania. La polul opus, țările cu 
cea mai mică rată sunt Croația, Lituania și Slovenia. 

Conform aceluiaşi raport, rata abandonului școlar  din România a crescut de la 17,9% în 2006 la 
18,5% în 2016. 

 

Asociaţia Salvaţi copiii vine cu date concrete, analizate pe parcursul a trei ani şcolari, în 
perioada 2013-2016: 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
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şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Acest fenomen poate fi determinat de următoarele cauze: 
 Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 

de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă“ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare“. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 Factorii de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Măsurile de prevenire a abandonului şcolar care s-ar impune ar putea fi: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
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 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Aceste măsuri de prevenire a abandonului şcolar trebuie fie incluse într-un program de 

prevenire a abandonului şcolar care să aibă ca obiective: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
Un exemplu în acest sens poate fi programul Școală după Școală, derulat de Salvați Copiii, cu 

un impact benefic substanţial asupra succesului şcolar al elevilor: 
 95% dintre cei peste 24.992 de copii beneficiari ai programului au înregistrat progrese 

școlare față de situația anterioară participării la program; 
 în medie 45% dintre copiii beneficiari ai programului au înregistrat rezultate școlare bune și 

foarte bune; 
 20% dintre copiii beneficiari ai programului au obținut premii școlare. 
Prin urmare, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare, dar acest 

fenomen poate fi prevenit sau diminuat  dacă toţi factorii implicaţi în procesul educaţional (familie, 
şcoală, comunitate) relaţionează pentru identificarea soluţiilor necesare. 
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Abandonul școlar – Cauze și modalități de prevenire 

 
 

Prof. Popescu Georgeta – Şcoala Gimnazială Podari, judeţul Dolj 
 
 
Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent 

de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii anului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut 
remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în 
repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor 
terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o 
grămadă de resurse. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate pentru că în ziua de azi nu contează 
în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât şi elevii nu mai consideră şcoala un 
viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socioeconomice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce abandonul şcolar ar fi bine să încercăm să identificăm şi să studiem câteva 
cauze: 

 Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective.  

 Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate, care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 Factori de natură socială şi economică, cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 Factorii de natură educaţională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competență profesională, autoritate morală).  

 Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
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Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a noua şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc, ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie.  

 Mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai ales în 
comunităţile rurale. 

 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 
cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
- psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
- socio-profesionale – ele decurg din măsurile psihopedagogice şi psihosociale; 
- psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinţe agresive; 
- juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică în general; 
- creşterea flexibilităţii programelor „a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de 

vârstă. Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul „a doua şansă” este 
frecventat de tineri de peste 20 de ani. Aceste programe ar trebui să aibă clase speciale pe grupă de 
vârstă (12-16 ani) pentru care este dificil să se integreze în grupe cu tineri care au peste 20 de ani. 

- creşterea flexibilităţii programelor „a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei. Când 
elevii repetă un an de mai multe ori, deoarece nu au trecut clasa la două sau trei materii (de regulă 
aceleaşi), ar trebui luate în considerare notele de trecere de la celelalte materii. De asemenea, 
competenţele profesionale dobândite de cei care abandonează şcoala ar trebui recunoscute oficial. 

- creşterea atractivităţii şcolii prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive; 

- creşterea atractivităţii şcolii prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 
activităţi de timp liber; 

- utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

- creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie.  

- dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în comunităţile 
cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt frecvente; 

- stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a opta şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie; 

- ținerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie; 
- dezvoltarea şi implementarea unui sistem de urmărire a evoluţiei cohortelor şcolare; 
- motivarea prin premiere a cadrelor didactice. 
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În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le creează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă”, care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării, care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează, 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune, atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul, pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate, din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte, şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze și prevenire 
 
 

Popescu Liliana-Luminița 
 
 

Constituția României în articolul 32 consfințește dreptul la învățătură al fiecărui individ: 

”(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul 
liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de 
perfecţionare.” 

Una dintre cele mai stresante probleme ale învășământului românesc actual este abandonul 
școlar. Cauzele abandonului școlar sunt materiale, educaționale (parenting-ul), geografice și sociale. 
Se observă că abandonul școlar are o rată procentuală mai mare în școlile din mediul rural cu 
preponderență în localitățile izolate cum ar fi zonele de munte sau în zonele neelectrificate. 

Statisticile arată că în școlile din mediul rural aproape 40% dintre elevi au luat note sub 5 la 
examenul de Evaluare Națională în anul 2016.  

Contextul social discriminatoriu și lipsa politicilor publice, cu finanțări mai mult decât modeste, 
conduc la rezultate și mai modeste iar în final la abandonul școlar. Una din cauzele lipsei de interes 
a populației școlare din mediul rural este și lipsa cadrelor didactice calificate. Sărăcia din familie, 
condițiile modeste din școală și lipsa programelor școlare ancorate în realitățile sociale actuale 
concură în egală măsură la fenomenul de respingere al învățării urmat în consecință de abandon 
școlar.  

Poate că educația pentru prevenirea abandonului școlar ar trebui să înceapă întâi cu părinții, încă 
de la primele semne de dezinteres ale copilului. În mediul urban, înca din clasele VI-VIII apare 
abandonul provocat nu atât de condițiile materiale din familie cât mai ales de absenteismul fie fizic 
fie moral al părinților.  Este momentul în care apar fumatul, alcoolul și drogurile în viața elevilor. 
Acum se impune cu necesitate conjugarea eforturilor părinților și școlii pentru echilibrarea copiilor.  

În liceu această criză se acutizează deoarece peste tulburările de comportament ale adolescenței 
se suprapun tentațiile mediului înconjurător. Adolescentul, în faza de negare a autorității părinților 
iși dorește libertate, independență și chiar bunăstare materială pe care uneori încearcă să le obțină cu 
rapiditate prin orice mijloace. Este momentul în care mulți elevi devin nu numai consumatori de 
droguri cât și dealeri, iar pe cale de consecință ”clienți” ai justiției. Pornind de la pretențiile 
materiale mai mult sau mai putin costisitoare, mulți adolescenți abandonează școala în ideea de a 
pleca în străinătate la muncă fără a avea o idee prea clară de cerințele și obligațiile unui job. Cei mai 
multi dintre elevii de liceu care abandonează școala provin din liceele tehnologice, numărul 
baieților fiind mai mare decât numărul fetelor.  Dacă o consecință a abandonului școlar la băieți este 
un câștig mare, rapid și fără a conta cât de licit (furt, vânzare de droguri, tâlhărie), la fete se observă 
că unele ajung să se prostitueze în ideea unor câștiguri ușoare.  

Și în cazul fetelor și în cazul băieților, familia, mediul educațional de bază, trebuie să acționeze 
promp în momentul primelor derapaje comportamentale dar și continuu, deoarece educația se face 
continuu și în strânsă colaborare cu școala. 

În concluzie sunt necesare reorganizarea planurilor de învățământ potrivit cerințelor societății, o 
orientare profesională realistă a elevilor potrivit aptitudinilor și capacităților lor de învățare și 
implicarea părinților în acest proces, condiția esențială a implinirii unor astfel de deziderate fiind 
strânsa colaborare între familie și școală. 
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Calitatea educației, modalitate de prevenire a abandonului școlar 

 
 

Profesor: Popescu Livia 
Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Bălceşti, Judeţul Vâlcea 

 
 
 
I. Calitatea educaţiei 
Conceptul de calitate a fost asociat cu un anume nivel sau grad de excelenţǎ , valoare sau merit, 

deci cu valorile explicite şi implicite ale culturii unei comunitǎţi sau unei naţiuni. 
Un concept propriu al calitǎţii ar trebui sǎ se fundamenteze pe: cultura, tradiţiіle şi valorile 

naţionale, cultura şi valorile pe care dorim sǎ le promovǎm prin politicile şi strategiile dezvoltǎrii 
sociale şi economice durabile. 

Calitatea educaţiei poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu şi 
ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptǎrile beneficiarilor, precum şi standardele 
de calitate. Beneficiarii  educaţiei de calitate (elevii, pǎrinţii, societatea) ar fi de dorit sǎ fie 
consultaţi permanent în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţǎ de serviciile educaţionale de care 
beneficiazǎ. 

Imbunǎtǎţirea calitǎţii educaţiei presupune evaluare, analizǎ şi acţiune corectivǎ continuǎ din 
partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazatǎ pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite 
proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea  celor mai relevante standarde de referinţǎ. 
Metodologia asigurǎrii calitǎţii educaţiei precizeazǎ cǎ asigurarea calitǎţii educaţiei este centratǎ 
preponderent pe rezultatele învǎţǎrii. Rezultatele învǎţǎrii sun exprimate în termeni de cunoştinţe, 
competenţe, valori, atitudini care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învǎţǎmânt 
sau program de studiu. 

Calitatea în educaţie este asiguratǎ prin urmǎtoarele procese: planificarea şi realizarea efectivǎ a 
rezultatelor aşteptate ale învǎţǎrii, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internǎ a rezultatelor, 
evaluarea externǎ a rezultatelor şi prin îmbunǎtǎţirea continuǎ a rezultatelor  în educaţie. 

Calitatea este dependentǎ de valorile sociale în care funcţioneazǎ sistemul respectiv de educaţie. 
Calitatea se realizeazǎ pe un anume subiect, pentru un anume beneficiar, dupǎ anumite interese. 
Valorile calitǎţii în educaţie: democraţia, umanismul, echitatea, autonomia intelectualǎ şi moralǎ, 
calitatea relaţiilor interpersonale, comunicarea, îmbogǎţirea comunitǎţii, inserţia optimǎ socialǎ şi 
profesionalǎ, educarea individului ca membru critic şi responsabil al grupului. Forţa de muncǎ sǎ fie 
competitivǎ, cu noi competenţe în soluţionarea problemelor şi cu abilitǎţi cognitive.  Incǎ persistǎ 
discrepanţe între nivelul de pregǎtire al elevilor din şcolile rurale şi cei din şcolile urbane, între 
elevii majoritari şi cei aparţinând grupurilor minoritare defavorizate. 

Aceste diferenţe privind performanţa pot fi puse şi pe seama unor distribuţii inechitabile şi 
ineficiente a resurselor ceea ce duce la o mare variaţie în ceea ce priveşte calitatea educaţiei oferite. 
Imbunǎtǎţirea managementului resurselor umane în învǎtǎmânt printr-o planificare strategicǎ şi 
oferirea de stimulente pentru performanţǎ poate contribui semnificativ la îmbunǎtǎţirea rezultatelor 
în educaţie. Sunt necesare eforturi suplimentare ale tuturor actorilor implicaţi în proces pentru a 
spori calitatea, accesibilitatea, relevanţa, eficienţa, echitatea educaţiei. 

Sensul educaţiei este dat şi de comunicare, aşa cum menţionam mai sus. Calitatea educaţiei este 
datǎ de calitatea actului de comunicare. Existǎ o multitudine de factori care pot constitui bariere de 
comunicare. Toate aceste bariere trebuie depǎşite printr-o educatie a comunicǎrii care presupune: 
favorizarea autocunoaşterii prin resursele de comunicare, familiarizarea cu toate formele procesului 
de comunicare, descoperirea resurselor de comunicare ale celorlalţi, activarea aptitudinilor de 
comunicare, descoperirea disponibilitǎţilor personale latente, folosirea optimǎ a multiplelor canale 
de emitere şi receptare didacticǎ, valorizarea comunicǎrii integrale. 
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Trebuie înlocuitǎ gramatica scolasticǎ, învǎţatǎ mecanic, cu o gramaticǎ a comunicǎrii în care sǎ 
fie pus accentul pe context, pe rolul elementelor nonverbale, pe organizarea complexǎ a 
comunicǎrii. In acest sens se impune o altǎ cerinţǎ: pregǎtirea viitorilor formatori, perfecţionarea 
actualilor educatori într-un cadru specializat, într-un laborator de comunicare educaţionalǎ. 

In vederea realizǎrii eficiente a comunicǎrii pentru educaţie şi a educaţiei prin comunicare , sunt 
necesare unele sugestii care pot avea rol orientativ:  

- schimbarea mentalitǎţii privind procesul educativ, de la obiective şi conţinuturi pânǎ la 
organizare şi evaluare; 

- trecerea de la caracterul dominant instructiv la educaţia propriu-zisǎ, de la infomativ la 
formativ; 

- necesitatea unei reforme reale a învǎţǎmântului, la toate nivelurile; 
- abordarea interdisciplinarǎ a instrucţiei şi educaţiei; 
- introducerea unor discipline noi, axate pe ideea de comunicare şi educaţie alǎturi de discipline 

clasice; 
- conceperea unor noi modalitǎţi de evaluare, în conformitate cu cerinţele şi exigenţele omului 

modern; 
- utilizarea, în continuare, în procesul instructiv-educativ de mijloace tehnice moderne, specifice 

erei electronice; 
- structurarea şi derularea modelǎrii educaţionale pe modalitaţi întrunite şi coordonate 
 
II.  La nivelul şcolii, calitatea este asiguratǎ de: 
 Cadrele didactice prin: 

- activitate didacticǎ în conformitate cu documentele normative şi bazate pe o 
metodologie centratǎ pe elev; 

- formare continuǎ; 
- adecvarea întregii activitǎţi la nevoile elevilor şi ale comunitǎţii; 
- evaluare şi autoevaluare permanent. 

Elevi prin: 
- pregǎtire continuǎ; 
- implicare activǎ şi responsabilǎ în propria educaţie; 
- participare la viaţa şcolii 

    Conducerea şcolii: 
- prin asigurarea resurselor, a bazei logistice şi a condiţiilor pentru o educaţie de 

calitate; 
- realizarea comunicǎrii interne şi externe la nivelul şcolii; 
- conducerea proceselor de dezvoltare instituţionalǎ. 

Comisia pentru evaluare şi asigurare a calitǎţii: 
- strategia de evaluare şi asigurare a calitǎţii; 
- propuneri de îmbunǎtǎţire a calitǎţii educaţiei; 
- colaborarea cu ceilalţi ,,actori” implicaţi; 
- raportul annual de evaluare internǎ privind calitatea educaţiei în şcoalǎ 

Pǎrinţi: 
- comunicare permanentǎ cu copilul şi cu cadrele didactice; 
- implicare în viaţa şcolii şi rǎspuns prompt la solicitǎrile acesteia. 

 
III.  Centrarea managementului calitǎţii pe valoarea adǎugatǎ şi pe progres 
Evaluarea calitǎţii educaţiei se face pe baza valorii adǎugate, adicǎ în funcţie de ceea ce are 

şcoala, educaţia adaugǎ la ,,zestrea” de cunoaştere, deprinderi, atitudini, competente generale 
existente deja la nivelul indivizilor, grupurilor şi comunitǎţilor. (Simona Josan, 2005, pag.9) 

Şcolile sunt foarte diferite în ceea ce priveşte premisele şi resursele puse în joc. Ca urmare, la 
eforturi egale, rezultatele obţinute vor fi foarte diferite.  
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Calitatea se poate obţine şi în şcolile care acţioneazǎ în condiţii grele iar efortul depus şi 
rezultatele obţinute trebuie recunoscute şi recompensate. 

Utilizarea conceptului de ,,valoare adǎugatǎ “ este necesarǎ pentru a discerne influenţa realǎ a 
educaţiei asupra rezultatelor obţinute şi pentru a motiva şcolile care obţin rezultate deosebite în 
termeni de ,,valoare adǎugatǎ”. 

Pentru a putea mǎsura valoarea adǎugatǎ este necesarǎ o estimare corectǎ a condiţiilor de 
intrare, exprimatǎ în factori de risc (de exemplu procentul elevilor care au dreptul la bursǎ socialǎ, 
procentul familiilor care primesc diferite forme de ajutor social, procentul familiilor în care cel 
puţin un pǎrinte e şomer, procentul familiilor monoparentale, procentul elevilor migranţi, nivelul 
studiilor pǎrinţilor elevilor, procentul orelor din planul de învǎţǎmânt predate de cadre necalificate, 
fluctuaţia cadrelor didactice etc.) 

Unitǎţile şcolare vor fi clasificate în categorii de risc în funcţie de condiţiile de funcţionare, iar 
judecarea rezultatelor unei unitǎţi şcolare se va realiza numai prin comparare cu media de referinţǎ 
a categoriei respective.  
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MODEL DE PROIECT PARTENERIAT  

PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Profesor: Popescu Livia 
Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Bălceşti, Judeţul Vâlcea 

 

 

PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL 

INSTITUŢII  IMPLICATE  ÎN PROIECT:  

 Liceul Tehnologic „ Petrache Poenaru” Bălcești, județul Vâlcea     

 Colegiul Energetic Rm. Vâlcea     

RESPONSABILI CU DERULAREA PROIECTULUI: 

 Prof. Popescu Livia 

 Prof. Tănase Ovidiu 

DENUMIREA PROIECTULUI: EDUCAȚIA E ȘANSA TA! 

DOMENIUL ŞI TIPUL DE ACTIVITATE:  

 Prevenirea şi intervenţia primară în cazul absenteismului şcolar;  

 Conştientizarea elevilor cu privire la importanţa, complexitatea şi funcţiile şcolii şi la 
implicaţiile absenteismului şi ale abandonului şcolar. 

TIPUL  PROIECTULUI: judeţean 

TERMEN  DE  DERULARE: Anii şcolari 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 

ARGUMENT 

Motto: „Tinereţea este fericită tocmai pentru că are în faţa ei viitorul” - Nikolai Gogol 

Activităţile ce vor fi desfăşurate în cadrul acestui proiect vor urmări motivarea elevilor în 
vederea reducerii abandonului şcolar, prin sporirea creativităţii  şi prin  dezvoltarea competenţelor 
de comunicare, lingvistice, matematice, informatice, muzicale, artistice etc. Un elev implicat în 
propria educaţie va fi un elev motivat să îşi finalizeze studiile, de aceea, situaţiile de învăţare trebuie 
să fie legate de aspectele reale ale vieţii. 

Profesorul are menirea să promoveze învăţarea eficientă, adică o învăţare activă, participativă şi 
creativă. De aceea şi noi încercăm, prin acest proiect, să-i implică activ, atât pe elevi, cât şi pe 
părinţii acestora, în diverse activităţi educative. 

Scopul proiectului: 

- Conştientizarea elevilor cu privire la importanţa, complexitatea şi funcţiile şcolii şi la 
implicaţiile absenteismului şi ale abandonului şcolar. Formarea unui comportament responsabil ca 
elev într–o instituţie şcolară. 
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-     Prevenirea şi intervenţia primară în cazul absenteismului şcolar. 

Obiective generale: 

1. Identificarea principalelor motive ale absenteismului şcolar; 

2. Dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de şcoală; 

3. Elevii să conştientizeze urmările negative ale absenteismului şcolar; 

4. Elevii să fie capabili să identifice valorile, resursele importante furnizate de şcoală; 

5. Reducerea absenţelor şcolare pe termen lung; 

6. Identificarea surselor de stres şcolar; 

7. Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitivă prin 
autocunoaştere si dezvoltare personală; 

8. Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată. 

GRUPUL ŢINTĂ 

- Elevii de la unitatățile școlare: 

  RESURSE  UMANE: elevi; profesori; părinţi. 

RESURSE MATERIALE: calculator, imprimantă, consumabile, aparat foto, diplome, panouri, 
pliante, reviste. 

RESURSE  FINANCIARE: autofinanţare, sponsorizări. 

Calendarul activităţilor 

Nr. 
crt. 

Activitatea Modalităţi de realizare Data Responsabil/ 
Participanţi 

1. Cine şi de ce 
absentează? 

 Identificarea elevilor cu absenţe 
multe; 

 Înştiinţarea părinţilor cu privire 
la nr. de absenţe al copiilor; 

 Monitorizarea strictă a 
absenţelor elevilor; 

 Identificarea elevilor cu risc de 
abandon. 

mai Diriginţii/elevii 
claselor V-VIII, 
IX-XII 

2. Să ne cunoaștem 
mai bine! 

 Schimb de vizite între elevii 
unităților școlare; 

 Ziua porților deschise 

Mai-iunie Diriginţii/elevii 
claselor V-VIII, 
IX-XII, 
conducerile 
unităților școlare

3. Chestionar  Aplicarea chestionarului pentru 
evaluarea riscului de abandon 
şcolar; 

 Aplicarea chestionarului referi-
tor la depistarea inteligenţelor 
multiple. 

Septembrie  Diriginţii/elevii 
claselor V-VIII, 
IX-XII 
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4. Cine suntem noi ?  Construirea elementelor de 
identitate ale colectivului : mascota 
clasei, motto-ul, imnul clasei, 
regulile clasei, responsa-bilităţi, 
calendarul zilelor de naştere, 
jurnalul clasei etc. 

Octombrie-
noiembrie 

Diriginţii/elevii 
claselor V-VIII, 
IX-XII 

5. Părinţi implicaţi, 

elevi motivaţi 

 Activităţi comune părinţi-copii 
(confecţionare de felicitări şi 
ornamente de Crăciun).   Produsele 
realizate vor fi prezentate în cadrul 
unei expoziții realizate în fiecare 
unitate școlară. 

Decembrie Diriginţii/elevii 
claselor V-VIII, 
IX-XII 

6. Să inventăm o 
poveste! 

 Activităţi de spargere a gheţii, 
de creştere a stimei de sine şi de 
comunicare interpersonală 

Ianuarie Diriginţii/elevii 
claselor V-VIII, 
IX-XII 

7. Să ne cunoaştem!  Administrarea chestionarului 
pentru părinţi; Fişa părinţilor; 

 Prezentare referat Educaţia în 
viaţa noastră; 

 Realizare Posterul educaţiei - ce 
este educaţia şi roadele ei, cum se 
pot implica părinţii în activităţile 
educaţionale. 

Martie Diriginţii/elevii 
claselor V-VIII, 
IX-XII 

8. Motivaţia pentru 
educaţie  

 Activităţi prin care să argumen-
teze importanţa motivaţiei pt. 
învăţare şi educaţie; 

 Echipele primesc scurte studii 
de caz cu situaţii în care părinţii 
sprijină sau nu educaţia copiilor. 

 Relaţia dintre şcoală şi familie 
din perspectiva celor şase întrebări 
motivaţionale: Ce? De ce? Cu 
cine? Când? Unde? Cum? Scurte 
dezbateri. 

Mai Diriginţii/elevii 
claselor V-VIII, 
IX-XII 

Evaluarea proiectului: 

 Chestionare; 

 Expoziţie cu lucrări de artă plastică ale elevilor; 

  Afişe, pliante executate de elevi; 

  Fotoreportaj; 

  Jurnal de impresii. 

Rezultate aşteptate: 

 Reducerea absenţelor nemotivate şi a abandonului şcolar; 

  Promovarea unei atitudini responsabile ca elev într-o instituţie şi a unei atitudini pozitive 
faţă de şcoală; 
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  Prevenirea absenteismului. 

Diseminarea rezultatelor: 

 Amenajarea în şcoală, a unui spaţiu ce va conţine un panou cu rezultatele proiectului, 
imagini cu elevii din timpul sesiunilor de formare, desene, postere; 

  Mass-media locală; 

  Pagina de facebook şi site-urile unităților școlare. 

ANEXE: 
1. CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ABANDON ŞCOLAR 

(chestionarul se adresează elevilor) 

Vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate la următoarele întrebări: 

1. Sex. FEMININ_____ MASCULIN____ 

2. Locuieşti la : ORAŞ____ SAT/COMUNĂ____ 

3. Naţionalitatea: __________________________ 

4. Locuieşti cu : FAMILIA____ ALTE RUDE____ PLASAMENT____ SINGUR____ 

5. Părinţii au studii: FĂRĂ LICEU____ LICEU____ FACULTATE____ 

6. Ocupaţia părinţilor : TATA________________ MAMA__________________ 

7. Venitul familiei tale este : 

mai puţin de 500 RON/LUNĂ____ mai puţin de 1000 RON/LUNĂ___mai puţin de 2000 
RON/LUNĂ ___ 

8. Cât de mulţumit/ă eşti în general de : 

a) rezultatele tale şcolare? 

FOARTE MULŢUMIT____ 

MULŢUMIT____ 

CAM NEMULŢUMIT____ 

FOARTE NEMULŢUMIT____ 

b) de colegii tăi ? 

FOARTE MULŢUMIT____ 

MULŢUMIT____ 

CAM NEMULŢUMIT____ 

FOARTE NEMULŢUMIT____ 

c) de profesorii tăi? 

FOARTE MULŢUMIT____ MULŢUMIT____   CAM NEMULŢUMIT____    

FOARTE NEMULŢUMIT____ 
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d) de şcoală în general? 

FOARTE MULŢUMIT____  MULŢUMIT____ CAM NEMULŢUMIT____   

FOARTE NEMULŢUMIT____ 

9. Eşti de părere că : 

a) Profesorii au o relaţie bună cu elevii : NU___ AŞA ŞI ASA___ DA____ 

b) Mă simt la şcoală ca într-o echipă: NU___ AŞA ŞI ASA___ DA____ 

c) Profesorii ne respectă opiniile: NU___ AŞA ŞI ASA___ DA____ 

d) Profesorii sunt interesaţi să avem rezultate bune la şcoală: NU___ AŞA ŞI ASA___ DA___ 

e) Sunt tratat corect în şcoală: NU___ AŞA ŞI ASA___ DA____ 

10. În ultimul an cât de des s-a întâmplat ca : 

a) un coleg să vorbească urât de tine, sau să râdă de tine : 

DES____ NU PREA DES___DELOC___ 

b)un coleg să nu vrea să fie prieten cu mine : 

NU___ NU PREA DES___ DA____ 

c) să mă simt respins la şcoală : 

NU___ NU PREA DES___ DA____ 

d) să simt că nu mai îmi place deloc la şcoală: 

NU___ NU PREA DES___ DA____ 

11. Te gândeşti câteodată că vrei să faci altceva decât să mai vi la şcoală? DA___NU___ 

12. În ultimul semestru ai avut probleme legate de absenţe? 

DA(notă scăzută la purtare)___ AŞA ŞI AŞA (am fost atenţionat)____NU____ 

13. Eşti de părere că materiile sunt interesante? DA___ AŞA ŞI AŞA___ DELOC___ 

14. Înveţi când ceva ţi se pare interesant? DA___NU___ 

15. Poţi să te concentrezi la ore sau la teme? DA____AŞA ŞI AŞA____NU___ 

16. În general îţi faci temele pentru acasă? DA___NU___ 

17. Îţi place la şcoală? DA___NU___ 

18. Ai avut probleme la şcoală în ultimul an? 

a) bătăi cu colegii sau alţi elevi : DA___NU___ 

b) am fost prins că fumam sau am băut la şcoală: DA___NU___ 

c) am fost atenţionat de diriginte sau de director pentru comportament: DA___NU___ 

19. Îţi place mai mult să faci altceva decât să vii la şcoală? DA___NU___ 

20. Dacă la întrebarea anterioară ai răspuns DA : Ce altceva îţi place să faci mai mult decât să 
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vii la şcoală? 

 21. Ai avut probleme cu legea? DA___NU___ 

a) ai dosar penal ? DA___NU___ 

b) ai fost amendat ? DA___NU___ 

c) ai primit atenţionări ? DA___NU___ 

22. Te vezi terminând gimnaziul/liceul? DA___NU___ 

23. Dacă nu termini gimnaziul/liceul, te vezi : 

a) muncind 

b) făcând altceva _________________________ 

24.Ai prieteni care nu au terminat liceul ? DA___ (Câţi? ______) NU___ 

25. Familia ta este preocupată de rezultatele tale la şcoală ? DA___AŞA ŞI AŞA___NU___ 

26. Familia te incurajează să termini liceu? DA___AŞA ŞI AŞA___NU___ 

27. Simţi că nu faci faţă presiunilor de la şcoală? DES___ CĂTEODATA___NICIODATA__ 

28. Ţi-ai dori să faci altceva decât să vi la şcoală? DA___ NU___ 

29. Ai planuri să munceşti în timpul liceului? DA___NU___ 

30. Sunt oameni în jurul tău care cred că şcoala e pierdere de vreme? DA___AŞA ŞI AŞA 
___NU 

31. Ai prieteni mai în vârstă decât tine? DA, MULŢI___DA, CÂŢIVA ___UNUL___NICI 
UNUL ___ 

 32. Ai probleme de sănătate care ar putea să te împiedice să termini liceul? DA___NU___ 

33. Simţi câteodată că lecţiile sau temele sunt prea grele? DA___NU___ 

34. Poţi să îţi faci temele acasă fără să te ajute cineva? DA___NU____ 

35. Crezi că la şcoală nu găseşti înţelegere pentru problemele tale? DA___NU____ 

36. Crezi că o să îţi fie greu să mai faci naveta până la terminarea gimnaziului/liceului? 
DA___NU___ 

 
      2. FIŞĂ DE MONITORIZARE A ELEVULUI AFLAT ÎN RISC DE ABANDON ŞCOLAR 

Nume şi prenume……………………………………. 

Vârsta………………..Clasa………………. 

Cadru didactic responsabil:.......................................................... 

Data întocmirii fişei:................................................ 

Indicatorii observaţi activi la prima evaluare a copilului (bifaţi): 

A. Numar mare de absenţe nemotivate 
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B. Situaţie familială dificilă 

C. Probleme grave de sănătate şi/sau dizabilitate/handicap ale copilului 

D. Antecedente de abandon şcolar în familia copilului 

E. Dificultăţi majore de deplasare la şcoală 

F. Dificultăţi de învăţare 

Partea I: Explicitarea situaţiei specifice a copilului, la indiciatorii identificaţi activi 

Indicator ....... 

Situaţia la data întocmirii fişei: 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Alte aspecte relevante care nu au fost descrise în analiza indicatorilor 

Comportament social 

  In clasă 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

  In afara şcolii 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Date şcolare (nivelul reuşitei şcolare): 

  Motivaţia pentru învăţare 

.......................................................................................................................................................... 

  Numar de corigenţe cu specificarea disciplinelor 

.......................................................................................................................................................... 

  Discipline cu rezultate bune şi foarte bune 

.......................................................................................................................................................... 

  Discipline cu rezultate scăzute 

.......................................................................................................................................................... 

  Relaţia şcolii cu părinţii/ reprezentanţii legali 

.......................................................................................................................................................... 

  Puncte forte 
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.......................................................................................................................................................... 

  Puncte slabe 

.......................................................................................................................................................... 
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Abandonul școlar, cauze și modalități de prevenire 
 

 

PROF. POPESCU MIRELA-MIRABELA,                                                 
LICEUL TEOLOGIC TÂRGU- JIU 

    
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. Pentru o mai bună 
intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea competenţelor 
cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea identificării 
factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, 
în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

-şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective.  

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale.  

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’.  

-cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
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faţă de şcoală.  
Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 

de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor.            

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de 
situaţia şcolară a copiilor. 

-climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

-factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

-factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

-anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să 
fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de 
la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un element important în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 

programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  
Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 

dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare 
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copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului 
şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el 
de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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Managementul comportamentului elevilor 

 

 

Prof.: Popescu Nina Iuliana                                                              
Școala gimnazială nr. 8 Constanța 

 

 Familia- prima școală a omenirii 

Misiunea de a fi părinte este deosebit de grea . Majoritatea frustrărilor slujbei de părinte apar 
pentru că nu avem un model bine trasat, pentru a răspunde la toate situațiile inevitabile cu care ne 
confruntăm . Dorim principii călăuzitoare care să ne ajute să ne creștem copiii sănătoși și în 
siguranță. 

Aici intervine rolul școlii care are nevoie de colaborarea familiei . Nu de puține ori părinții își 
neglijează copiii din cauza transformărilor sociale ale acestei lumi aflate într-o continuă căutare. 

Copiii nu se nasc mincinoși, timizi, neascultător, obraznici, leneși, agresivi, etc. Aceste trăsături 
sunt dobandite pe parcursul vieții fiind determinate în special de influența pe care o are mediul în 
care își activitatea și de educația pe care o primesc. 

Copilul are nevoie de un climat familial echilibrat, în care să se simţă în siguranţă. Acest lucru 
este posibil dacă părinţii sunt atenţi la nevoile copilului, dau dovada de înţelegere, sunt calmi şi 
afectuoşi, se ocupă de educaţia lui, interesându-se de evoluţia lui la şcoala, participă la 
evenimentele din viaţa copilului. 

 Devianța școlarul mic 

Motivul conduitelor deviante este dat de tulburările de personalitate care îi fac pe copii devianți, 
necoooperanți, sau de instabilitate emoțională a cărei origine se caută în caracteristicile mediului 
familial. 

Forma cea mai întâlnită a devianței școlare este COPIEREA. Ea are numeroși factori 
determinanți care țin atât de cadrul didactic cât și de părinți. 

O altă manifestare a devianței școlare cu care m-am confruntat este ABSENTEISMUL. 
Cercetând cauzele acestui fenomen am descoperit că părinții sunt factorul determinant. 

Referitor la ABANDONUL școlar am ajuns la concluzia că nu este atât un proces al sărăciei, cât 
un produs al presiunii factorilor de mediu , pe care individul nu îl poate controla. Unele din cauzele 
absenteismului sunt și cauze ale abandonului școlar. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar este incapabil să se adapteze şi să 
funcţioneze adecvat în contextul clasei tradiţionale, are rezultatele şcolare sub medie – nu-şi 
stabileşte obiective profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii 
autorităţii şcolare, provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme 
economice serioase, nu este implicat în nicio activitate organizată de şcoală, nonformală sau 
formală. 

Comunicarea cu acești copii poate duce la bună cooperare. Dacă un participăm la problemele lor 
îi agresăm prin indiferență.  

Un alt mod de a preveni devianța școlară este acela de a privilegia jocul ca metodă intriseacă de 
predare-învățare. 
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Premisa fundamentală a intervenției în cazul copiilor cu devieri de conduită datorate imaturității 
sociale este încrederea în capacitatea copiilor de a accede la autocontrol, de a-și gestiona singuri 
comportamentul, de a inteveni și de a participa în primul rând ei înșiși la rezolvarea problemelor de 
comportament. Comportamentele dezirabile sau nu, se învață. 

Nu trebuie să ignorăm nicioată sentimentele , ci trebuie respectate ca o posesie a copilului și mai 
ales, copilul nu  trebuie să simtă din ton dezaprobarea, ci trebuie încurajat să-și rezolve singur 
problemele. 

 Coordonate ale parteneriatului educațional familie școală   

Prevenirea devianței la vârstă școlară mică un poate fi rezolvată decât printr-un parteneriat 
părinți – profesor. 

Un parteneriat familie - şcoala este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest 
demers. Principiul prim este comunicarea. Să furnizăm informaţii si să primim informaţii, , părinţii 
şi şcoala în mod egal de la cel mai competent în anume moment şi pe anume problemă. În ciuda 
perfecţionării mijloacelor de comunicare în masă, se simte o lipsă de comunicare interumană în 
special în sensul relaţiilor socio-afective, de cooperare şi colaborare. Aici intervine rolul şcoli care, 
are nevoie de colaborarea familiei. 

Inițierea programelor de educare a părinților prin realizarea unui parteneriat de colaborare poate 
fi o soluție. 
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Rolul profesorului-diriginte                                                             
în prevenirea și combaterea abandonului școlar 

 

Liceul Teoretic “Ioan Petruș” Otopeni, jud. Ilfov                                            
POPESCU ROXANA –MARCELA                                                       

Prof. Educație plastică 

 

“Omul poate deveni om numai prin educație. El nu e nimic decât ceea ce face educația din el.” 
(Immanuel Kant) 

În orice societate educația reprezintă progresul, dar există numeroase cazuri de copii care 
abandonează școala foarte devreme. Această retragere de la școală este din voia elevului, atunci 
când acesta este major și fără voia sa, atunci când este minor iar părinții decid pentru el.  

Fenomenul abandonului școlar a luat amploare în ultimul timp datorită lipsei de motivație a 
elevilor și/sau părinților de a urma o școală, considerând  fie că școala nu îi pregătește pentru viață, 
fie că se pot realiza și fără școală prin diferite activități la limita legii sau infracțiuni.          

O altă cauză a abandonului o constituie lipsa părinților de lângă copii și lăsarea lor în grija 
bunicilor care nu reușesc să-i convingă de importanța școlii și a învățăturii. Lipsa locului de muncă  
al părinților, divorțul, decesul unuia dintre părinți, sărăcia familiei, violența în familie și nu în 
ultimul rând lipsa de educație a părinților și accesul redus la informație constituie alte motive ale 
abandonului școlar. La nivelul colectivului clasei, teama de eșec, de a nu se face de râs, excluderea 
din grup duc treptat la dorința elevului de a renunța la școală.  

Cunoscând aceste cauze ale abandonului școlar se impun în primul rând măsuri de prevenire. 
Școala înpreună cu primăria să identifice acei elevi cu risc de abandon si să-i ajute prin asistență 
socială, cu rechizite, îmbrăcăminte, mâncare, iar biserica trebuie să se implice activ convingând 
familia și elevul că școala este cea mai sigură cale de a obține o viață mai bună și un trai decent.                          

Rolul profesorului constă în a identifica copiii aflați în pericol de abandon școlar, de a 
descoperii cauzele care stau la baza abandonului și de a găsi mijloacele și metodele de a ajuta 
respectivii elevi să continue școala.  De aceea cadrul didactic trebuie trebuie să cunoască situația 
familială a copilului, să păstreze legătura cu părinții/bunicii, să discute cu el și să găsească împreună 
o posibilitate de a continua studiile. Este necesar să se lucreze asupre mentalității elevilor și 
părinților mai ales dacă părinții, la rândul lor, au abandonat de timpuriu școala.     

Profesorul de educație plastică manifestă atitudine empatică și spirit creativ și datorită 
specificului disciplinei poate integra elevii în echipe de lucru, îi poate evidenția pentru activitățile 
lor, încurajțndu-i astfel să se exprime, făcându-i să depășească teama de eșec, frica de situația din 
familie. În clasele unde există copii aflați în pericol de abandon școlar se pot desfășura activități 
legate de acest subiect, insistându-se pe urmările abandonului. Se pot desfășura campanii și proiecte 
la nivel de școală în colaborare cu consilierul școlar și diferite alte instituții precum biserica, poliția, 
primăria,etc.       

Măsurile de combatere a abandonului școlar trebuiesc adaptate fiecărui copil aflat în situație de 
abandon în funcție de cauza care a determinat renunțarea la școală, dar măsurile de prevenire este 
necesar să se aplice tuturor elevilor sub forma unor acțiuni desfăsurate la nivel de școală. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
 
 

PROFESOR POPICA ADRIAN 
LICEUL TEORETIC NOVACI 

 
 

Pentru a înţelege mai în profunzime fenomenul absenteismului şcolar se impune identificarea 
cât mai exactă a factorilor etiologici care îl generează. Potrivit Cristinei Neamţu (2003, pp. 195-
197), aceştia pot fi regăsiţi la următoarele niveluri: 

 Factori etiologici ce ţin de şcoală: 
 oferta educaţională este insuficient atractivă sau incompatibilă cu aspiraţiile şi posibilităţile 

elevului; 
 relaţiile pedagogice sunt excesiv autoritare, profesorii abordând elevii superior, aversiv sau 

chiar conflictual; 
 întăririle pozitive (recompensele) şi cele negative (pedepsele) sunt incorect administrate; 
 competiţia şcolară este excesiv utilizată în dauna cooperării, fapt care poate încuraja 

agresivitatea şi rivalitatea între elevi; 
 probele de evaluare didactică au un grad mult prea mare de dificultate, oferind elevilor şanse 

mici de reuşită şi, implicit, de a avea satisfacţii şcolare; 
 disciplina şcolară este excesiv de rigidă sau permisivă, fapt ce creează elevilor dificultăţi de 

a i se adapta eficient; 
 lipsa unui parteneriat eficient şcoală-familie-comunitate care să permită o mai bună 

monitorizare a elevului şi o integrare socială mai eficientă. 
 Factori etiologici ce ţin de familie: 
 părinţii sunt indiferenţi sau valorizează insuficient educaţia şcolară; 
 părinţii îi solicită elevului să lipsească de la şcoală pentru a-i ajuta în activităţile 

gospodăreşti sau în cele aducătoare de venit; 
 datorită bolilor cronice, a dependenţei de alcool ori a altor probleme deosebite, părinţii sunt 

în incapacitate de a se interesa de evoluţia şcolară a copiilor lor; 
 părinţii sunt hiper-anxioşi sau imaturi emoţional, având tendinţa de a-şi supraproteja copiii 

şi de a considera că şcoala este un mediu periculos pentru ei; 
 Factori etiologici ce ţin de comunitate: 
 multiplele tentaţii la care elevii sunt expuşi şi care se suprapun sau vin în concurenţă cu 

programul şcolii; 
 insuficientul control / indiferenţa comunităţii faţă de problematica absenteismului şcolar 

(factor ce acţionează cu predilecţie în mediul urban); 
 Factori etiologici ce ţin de elev: 
 cauze de natură medicală (îmbolnăviri demonstrabile cu certificat medical); 
 diverse boli temporare sau permanente pentru care elevii sunt scutiţi de frecventarea 

anumitor materii şcolare (cel mai adesea de educaţie fizică); 
 evenimente excepţionale ce au loc în familie (nunţi, botezuri, înmormântări, absenţa familiei 

din localitate etc). 
Abandonul şcolar este frecvent întâlnit în mediul şcolar. Cauzele sunt diverse, printre acestea 

poate fi fobia şcolară. Fobia şcolară reprezintă o stare nevrotică ce poate apărea în special la elevii 
din ciclul primar şi se caracterizează printr-o rezistenţă persistentă faţă de frecventarea şcolii, 
însoţită de o anxietate acută care poate să atingă proporţii de ordinul panicii.  

Fobia şcolară poate fi acompaniată de o serie de tulburări fizice şi psihice precum dureri de cap, 
stări de insomnie, tulburări alimentare, greţuri, vărsături, nelinişte, iritabilitate, refuzul de a se 
implica în diverse activităţi etc. Fobia şcolară poate fi cauzată de experienţele considerate 
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traumatizante de către elev sau de atitudinea hiperprotectoare a mamei care poate dezvolta o relaţie 
de dependenţă a copilului faţă de ea, precum şi o nelinişte – chiar teamă – că acestuia i s-ar putea 
întâmpla lucruri neplăcute. 

Este necesar ca absenteismul şcolar să fie preîntâmpinat, dar dacă totuşi acesta se produce, o 
importantă măsură este colaborarea familie-şcoală. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 
 

PROFESOR  CONSILIER ŞCOLAR: POPICA NADIA 
LICEUL TEORETIC NOVACI 

 
 

Una din cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea noastră este abandonul şcolar. 
Din punct de vedere educaţional, despre abandon şcolar se poate vorbi la orice vârstă şi în orice 
etapă de instruire. În oricare asemenea situaţie, abandonul şcolar creează premisele eşecului 
integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele individului de a se autorealiza în domenii 
de activitate legale.  

Cauza principală ar fi legată de experienţele şcolare negative pe care le trăieşte elevul, pe fondul 
unor programe educaţionale de o calitate discutabilă, relaţiilor deficitare cu ceilalţi agenţi 
educaţionali implicaţi, imaturităţii intelectuale şi emoţionale a elevului incapabil să înţeleagă 
necesitatea terminării studiilor şi absolvirii acestora cu diplomă ş.a.m.d. (Bartollar, 1997). 

Deşi învăţământul de stat este gratuit, pentru educarea unui copil sunt necesare o serie de 
investiţii financiare (în achiziţia de rechizite, îmbrăcăminte şi alimente, diferite taxe care trebuie 
plătite la şcoală sau pentru unele activităţi extracurriculare, alte cheltuieli neprevăzute) pe care nu 
toate familiile şi le pot permite, fie pentru că nu dispun de sumele respective, fie pentru că alocarea 
lor către educaţie ar produce dezechilibre semnificative bugetului familial. Mai putem adăuga şi 
sentimentul de frustrare pe care l-ar putea resimţi acei copii care nu îşi permit aceleaşi lucruri ca şi 
colegii lor. De menţionat ar mai putea fi aici şi situaţia acelor copii ai căror părinţi sunt plecaţi 
temporar la muncă în străinătate pentru a-şi asigura un trai material decent, copii care, rămânând în 
grija bunicilor sau a altor rude, par mult mai vulnerabili la abandonul şcolar, în comparaţie cu 
colegii lor care provin din familii organizate. 

 Cauze specifice zonelor defavorizate ce conduc la abandon şcolar ar putea fi (Mihaela Jigău, 
1998, p. 165-166): 

 Dificultăţi care privesc deplasarea copiilor la şcoală: 
 distanţe mari între domiciliu şi unitatea de învăţământ, drumuri greu accesibile (păduri, deal, 

câmp deschis cu risc de înzăpezire), cu sau fără mijloace de transport; 
 dificultăţi care vizează zonele cu nivel redus de dezvoltare economică: 
 localităţi izolate geografic, neelectrificate etc.; 
 condiţii materiale precare ale familiei. 
 dificultăţi privind resursele materiale şi umane ale şcolii: 
 clădiri şcolare aflate în stare avansată de degradare, fără apă curentă şi grup şcolar propriu; 
 mobilier şcolar, echipamente şi alte materiale didactice insuficiente şi / sau deteriorate; 
 personal didactic necalificat; 
 şcoli cu efective de elevi în scădere (fapt ce conduce la comasarea claselor ori chiar la 

închiderea unităţii), sau, dimpotrivă, în creştere, fără spaţiu suficient pentru desfăşurarea 
activităţilor didactice. 

 dificultăţi privind şcolarizarea, instruirea şi evaluarea rezultatelor elevilor: 
 fenomene accentuate de absenteism, abandon, neşcolarizare, analfabetism, repetenţie etc. 
 dificultăţi determinate de influenţele negative ale mediilor culturale: 
 localităţi în care nu există şcoli sau alte instituţii publice culturale, respectiv cu acces redus 

la mijloacele de informare în masă; 
 nivel redus de instruire şi cultură a familiei. 
 dificultăţi generate de existenţa unor populaţii minoritate: 
 şcoli în care cei mai mulţi elevi provin din rândul minorităţilor etnice şi pentru care nu există 
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profesori calificaţi cu predare în limba lor; 
 lipsa profesorilor calificaţi să predea în limba română în şcolile din localităţile în care 

românii sunt minoritari; 
 
Decalajele între şcolile din mediul urban şi cel rural persistă, fiind determinate de diferenţele 

economice, culturale şi sociale dintre cele două tipuri de comunităţi.  
Chiar dacă, în numeroase comune şi sate din România, clădirea şcolii se distinge în rândul 

celorlalte construcţii, educaţia – ca fenomen social – nu se poate rupe de realităţile locului şi va fi 
permanent influenţată de nivelul său de dezvoltare.  
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ABANDONUL ȘCOLAR 

sau 
CRIZA ÎNVAȚĂMÂNTULUI ACTUAL 

 
 

Prof. Popica Victoria-Mădălina 
Liceul Teoretic Novaci, Gorj 

 
 
În ultimii ani, problema acută a învățământului este abandonul școlar, care presupune părăsirea 

școlii de către elevi, renunțarea la o formă sau alta de instrucție, de formare continuă. 
Cauzele acestui fenomen îngrijorător sunt multiple și identificarea acestora înseamnă un prim 

pas în rezolvarea problemei abandonului. 
În urma discuțiilor pe care le-am purtat cu elevi de diferite vârste, care au îmbrățișat abandonul 

ca pe soluție ”salvatoare” a vieții lor, am remarcat că prima cauză este faptul că nu se simt ”comod” 
în ipostaza de elev care are sarcini zilnice de rezolvat. Aceștia nu-și asumă rolul pentru că nu înțeleg 
rostul sarcinilor. Dacă analizăm în profunzime acet răspuns dat de elevi, găsim drept cauză 
metodele anoste și învechite ale cadrelor didactice, ”plictisite” să se adapteze cerințelor 
educaționale ale noii generații de elevi. Profesorii, în timpul orelor de curs, pun accent pe volumul 
mare de informații, nerealizând fixarea cunoștințelor și nesintetizând informațiile. Clasicele ore în 
care profesorul dictează și elevii scriu sunt întâlnite în majoritatea școlilor. Acest fapt se întâmplă 
nu atât din cauza lipsei echipamentului tehnologic, cît mai ales din cauza dezinteresului 
profesorului. Școala nu le oferă multora posibilitatea de a se descoperi ca personalități. Statul în 
bancă este plictisitor, profesorii nu sunt înțeleși, iar orele istovitoare. 

Dacă discutăm cu profesorii, vedem că pentru ei o oră reușită este cea în care a reușit să dea 
toate informațiile elevilor, nu cea în care a dat informații mai puține și elevul a reușit să asimileze și 
să își formeze deprinderi de calcul, de analiză. 

O altă cauză ar fi ignoranța familiilor, ignoranță justificată fie de lipsuri materiale, fie de lipsa 
de instrucție a părinților, ei înșiși fiind foștii abonați ai abandonului școlar. 

De asemenea, la originea multor abandonuri este  anturajul sau cercul de prieteni care au 
abandonat la rândul lor școala. 

Ce avem de făcut în lupta cu acest fenomen? 
În primul rând ar trebui ca întreaga comunitate școlară, toți actorii educației să se implice activ, 

să conștientizeze faptul că școala este necesară oricărui individ, ea îl defineșrte și îl sprijină în 
devenire. 

Fără educație, copilul rămâne în umbra societății, îngroașă rândul șomerilor sau zilierilor. 
Pentru a atrage elevii spre școală, trebuie realizată o campanie de conștientizare a întregii societăți, 
trebuie scoase în față modele concrete de indivizi care s-au realizat prin învățare, dovedindu-și sau 
folosindu-și capacitățile cognitive dezvoltate pe băncile unei instituții de învățământ. Discuțiile 
dirijate și susținute îndelung dintre porofesor sau diriginte și elev au cele mai bune efecte. 
Explicându-i cu calm, empatizând cu elevul, aducându-i argumente solide de ordin spiritual (nu 
material), convingându-l că evoluția lui ca individ presupune frecventarea unei școli, profesorul își 
va face loc în conțiința elevului. Elevul va căpăta încredere în profesor, nu-l va mai privi ca pe un 
justițiar ce împarte note, îi va aprecia interesul pe care-l manifestă pentru el; elevul se va simți 
important în comunitatea școlară și va încerca să se adapteze normelor de frecvență. Depinde de 
fiecare dintre noi, profesorii, cât putem să ne adaptăm metodelor de combatere a abandonului 
școlar. 

Ani de-a rândul, guvernele au promovat proiecte în care au încurajat material populația pentru 
a-și trimite copiii la școală. În acest fel s-a dezvoltat factorul coercitiv. Pe termen scurt, este o 
soluție, dar viitorul frumos nu poate fi creat astfel. Au lipsit acțiunile de conștientizare a importanței 
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școlii, au lipsit lectoratele cu părinții, promovarea ideii de a studia. 
Lipsind toate acestea, copiii au înțeles că frecventează școala pentru a avea un sprijin financiar. 

Nu au înțeles deloc rolul educației.  
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ASPECTE ALE VALORIFICĂRII ACTIVITĂȚILOR MUZICALE                         
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

 
 

Prof. Popovici Horia                                                                    
Şcoala Gimnazială  “Nicolae  Milescu  Spătaru” Fereşti, jud. Vaslui 

 
 
Formarea şi dezvoltarea stimei de sine a elevilor depinde de mai mulţi factori cum ar fi: 

ereditatea, mediul şi educaţia. Între elevi s-a stabilit că există deosebiri încă de la naştere, că 
aptitudinile cu care vin aceştia pe lume nu sunt aceleaşi.  Aceste aptitudini nu sunt predestinate 
pentru a face respectivul elev un pictor, chimist sau cântăreţ, ci ele sunt particularităţile anatomo-
fiziologice polivalente ce constituie un fond ereditar care permit elevului să se dezvolte în mai 
multe direcţii. 

Stima de sine la elevi este absolut necesară pentru sănătatea sufletească a lor. Cea mai adâncă 
dorinţă a elevilor este a fi apreciaţi, acceptaţi şi de a avea valoare.  

Elevii care nu primesc confirmarea propriilor valori din partea profesorilor sau părinţilor, vor 
trăi sentimentul inferiorităţii, care îi vor arunca în braţele depresiei. 

Lipsa stimei de sine poate avea următoarele cauze: 
1. Valori false; 
2. Discrepanţe dintre  idealuri, comportament şi convingeri; 
3. Atitudinea adulţilor faţă de elevi. 

1. În societatea noastră foarte răspândite sunt sentimentele de inferioritate, depinzând de scara 
de valori recunoscută în zilele noastre. Pentru a fi admiraţi şi apreciaţi, elevii trebuie să corespundă 
anumitor imagini. În fruntea scării de valori se situează inteligenţa. Elevii sunt conştienţi că 
inteligenţa aduce avantaje. În mod direct simpatia adulţilor se îndreaptă către elevii inteligenţi, iar 
cei mai puţin inteligenţi sunt trecuţi cu vederea. Suntem cu toţii influenţaţi de această valoare falsă. 

2. În mare partea măsura stimei de sine este determinată de starea sufletească a elevilor. Va fi 
influenţat de acest lucru modul elevilor de a gândi, vorbi sau acţiona. Un elev căruia îi lipseşte 
stima de sine se compară întotdeauna cu ceilalţi elevi şi se va simţi mult mai puţin satisfăcut de sine 
în funcţie de elevii cu care se confruntă şi este împreună. Prin această comparare nesănătoasă elevul 
poate dezvolta diferite atitudini: invidie, gelozie sau supărare. Pierderea stimei de sine este deseori 
motivată prin faptul că elevii sunt neîncrezători în ei înşişi. 

3. Datorită atitudinii adulţilor, uneori elevii au parte de experienţe dureroase. Un anumit 
comportament poate duce la tachinări din partea adulţilor cea ce determină elevii ca propria lor 
valoare să se puna la îndoială. Un rău obicei îl reprezintă formularea unor remarci dispreţuitoare  a 
profesurului la adresa unui elev în prezenţa celorlalţi elevi, făcându-l pe acesta să se simtă ridicol, 
totodată coborându-l în faţa colegilor. Aceste lucruri duc la instaurarea unui sentiment de neputinţă, 
pierderea încrederii în sine şi îndoieli a stimei de sine.Profesorul trebuie să evite tratarea elevilor 
într-un mod lipsit de respect, distrându-se pe seama lor datorită diferenţei de vârstă.Respectul şi 
acceptarea necondiţionată reprezintă temelie pentru sănătatea sufletească a elevilor. Elevii care sunt 
acceptaţi necondiţionat, sunt mai siguri pe sine iar critica nu-i dezarmează imediat, nu le întărește  
sentimentul de inferioritate. 

Elevii cu stimă de sine scăzută trebuie lăudaţi pentru cea mai mică reuşită, orice mic progres 
trebuie să se exprime prin bucuria celor din jurul lor. Când elevii nu au o motivaţie directă pentru 
munca lor, ei au dorinţa de a se face admiraţi şi iubiţi faţă de colegii lor prin rezulatele 
obţinute.Dacă elevii cu stimă de sine scăzută greşesc în interpretarea muzicală este indicat ca 
profesorul să-şi exprime încrederea într-o evoluţie viitoare mult mai bună decât să le facă observaţii 
şi să le reproşeze anumite nereguli. 
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Modalităţi de recuperare a elevilor cu stimă de sine scăzută cu ajutorul muzicii 
Se obţin rezultate bune dacă se lucreză individual cu elevul care are stimă de sine scăzută, 

putându-i-se astfel adapta particularităţilor sale cele mai indicate procedee şi metode didactice. 
Atenţia elevilor va fi mereu trează dacă în interpretarea melodiilor va fi folosită ca procedeu de 
lucru, alternanţa asimetrică în diferite variante: între voce-gând, între grupele clasei, între un 
instrument muzical şi clasă, între profesor – clasă sau solist clasă. Este indicat ca înainte de a începe 
acţiunea de recuperare a unui elev cu stimă de sine scăzută să i se cunoască foarte exact cazurile 
care l-au adus în această situaţie, astfel se pot proiecta măsuri de înlăturare a lor şi a efectelor. În 
procesul de recuperare, trebuie să existe o motivaţie a elevilor pentru schimbare, de aceea toate 
exerciţiile şi exemplele muzicale trebuie realizate cu un pretext anume, astfel ele devin greoaie şi 
rigide. 

Cu ajutorul jocului didactic elevii învaţă, cunosc, se autocunosc, se deprind să coopereze cu 
colegii, câştigă încredere în sine, îşi exersează facultăţile mintale, învaţă să acţioneze după cum 
trebuie, nu după cum vor, exersându-şi stăruinţa. Elevii prin jocul didactic socializează, 
transfigurând mental realitatea  asemenea rolurilor şi totodată  atribuind funcții imaginare  cu 
ajutorul  unor tehnici aduse în joc.       

Din momentul în care elevii cu stimă scăzută de sine au fost câştigaţi sufleteşte şi vor avea 
plăcerea de a cânta, aceasta va constitui rampa care îi va duce înainte până la remedierea propriilor 
deficienţe, vor deveni cooperanţi la propria lor formare şi treptat vor prelua asupra lor sarcinile 
instruirii transformându-le în autoinstruire, realizându-se astfel idealul oricărui profesor, oricărei 
discipline de învăţământ.Profesorul trebuie să folosească o arie bogată de metode şi procedee pentru 
a face lecţia antrenantă şi a crea o atmosferă plăcută. 

Se recomandă utilizarea metodelor moderne, specifice dezvoltării personalităţii elevilor şi 
îmbogăţirea culturii muzicale ale acestora, la lecţiile care permit acest lucru şi de asemenea 
adaptarea lor, în funcţie de temă, îmbinându-le cu cele tradiţionale. De asemenea, se recomandă ca 
în toate lecţiile de educaţie muzicală şi la orele din cadrul cercului de muzică din şcoală să se creeze 
momente în care elevii să fie puşi în situaţia de a cânta un grup sau individual, de a pune întrebări, 
de a găsi cât mai multe căi de exprimare a unei idei sau sentiment. Concret, se recomandă ca în 
toate lecţiile să se propună elevilor sarcini de lucru care să îndemne la creativitate: să continuie linia 
melodică după un text dat, să schimbe tempoul, nuanţa sau tonalitatea unei melodii, să cânte în ison, 
canon, ecou, sau pe mai multe voci. 

Este recomandabilă crearea unei atmosfere permisive, în care elevii să se simtă relaxaţi, să poată 
interpreta melodiile, să adreseze întrebări. Dezvoltarea culturii muzicale ale elevilor trebuie 
provocată și dirijată Predarea unei noţiuni muzicale, în mod izolat, aşa cum se găseşte în cărţile de 
specialitate, nu dezvoltă cultura muzicală a elevilor şi nu respectă cerinţele psihopedagogice ale 
învăţării educaţiei muzicale.Orice noţiune muzicală devine bun al exprimării personale dacă se 
îmbunătăţeşte în situaţii concrete şi practice. Profesorul are sarcina de a de a-i stimula pe elevi pe 
calea cunoașterii, încurajându-i, ajutându-i pe aceștia să depășească prin propriul efort diferitele 
dificultăți apărute. Elevii trebuie puși în situația de a simți sadisfacția muncii depuse de ei în diferite 
activități muzicale extracurriculare.  
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PLANUL DE INTERVENȚIE                                                          
ÎNTR-O SITUAȚIE DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 

STRATEGII DE INTERVENŢIE ALE CADRULUI DIDACTIC                             
ÎN SITUAŢIILE DE CRIZĂ EDUCAŢIONALĂ 

 
 

Prof. Popovici  Speranţa – Şcoala  Gimnazială “ Dimitrie  Cantemir “ Vaslui 
structură Grădiniţa  cu P. P. Nr. 6  Vaslui 

 
 
Strategia  reprezintă   arta de a folosi cu dibăcie toate mijloacele disponibile în vederea 

asigurării succesului într-un anumit demers.  
IDENTIFICAREA SITUATIEI DE CRIZA EDUCATIONALA 
Pe  parcursul  primului  semestru  al  anului  şcolar, la grupa  mare  a Grădiniţei X, formată din 

22 de preşcolari, s-au dat   diferite evaluări, în urma centralizării rezultatelor   s-a  constatat că un 
număr de 5 preşcolari   anumite  dificultăţilor de comportament şi învăţare la unele domenii de 
activitate. 

ETIOLOGIA  SITUATIEI  DE CRIZA EDUCATIONALA 
Intervenţia la nivelul clasei a fost realizată  de educatoarea grupei şi  profesorul psiholog. 
LUAREA DECIZIEI 
În urma unor întâlniri la cabinetul de consiliere, dispoziţia celor 5 preşcolari  s-a îmbunătăţit 

dar, în ciuda eforturilor, situaţia la învăţătură şi statutul lor negativ în colectiv încă se menţineau. În 
ideea de a optimiza relaţiile din interiorul colectivului respectiv, s-a lucrat cu toţi preşcolarii o dată 
pe săptămână, într-o oră suplimentară. 

PLANUL DE INTERVENȚIE 
Limbă şi comunicare 

Obiective Metode și mijloace de realizare Perioada de   
timp 

Criterii de evaluare Metode și 
instrumente 
de evaluare 

Să se exprime 
în propoziţii 
scurte, 
coerente. 

Exerciţii de exprimare; jocuri 
scurte de imitaţie. 

Formularea de 
propoziţii scurte. 

Întărire 
pozitivă 

Să denumească 
anotimpul, să 
numească cel 
puţin două  
caracteristici. 
Să denumească 
culorile 
caracteristice. 

Exercitii de exprimare corectă a 
denumirii plantelor din 
imaginea dată şi de identificare 
a culorilor regăsite la plantele 
prezentate; 
Jocuri senzoriale;,,Ce culoare 
are floarea?”,,,Arată 
culoarea…” 

Exprimă corect 
denumirea 
anotimpului şi 
caracteristicile cu 
ajutor sau singur.  
Denumeşte culorile 
galben, alb 
(nonculoare), 
verde.  

Aprecieri 
verbale  

Să denumească 
părţi 
componente ale 
plantei. 
 

Exerciţiile de identificare a 
părţilor plantelor; exerciţii de 
pronunţie.  

11-29 
martie 
2018 
 

Exprimă singur sau 
cu ajutor. 
 

Aprecieri, 
recompense 

 
Domeniul cognitiv 

Să observe 
plantele din 
imagini . 

Jocuri: “Grădina cu flori”, 
“Grădina cu zarzavaturi”. 
Exerciţii de identificare şi 

11-29 martie 
2018 

Observă, 
recunoaşte şi 
numeşte cu ajutor 

Încurajări 
verbale, 
stimulente 
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Să recunoască 
plantele cerute 

recunoaştere a plantelor câteva plante 

Să recunoască 
culorile 
regăsite la 
plantele 
propuse 

Exerciţii şi jocuri senzoriale: 
,,Ce culoare are?”, ,,Arată 
culoarea..”, Ce culoare se 
potriveşte?” 

Găseşte şi 
numeşte culoarea 
cerută singur sau 
cu ajutor 

Aprecieri 
verbale 

Să cunoască 
părţile 
componente ale 
unei plante 

Observare directă, exerciţii de 
analiză, exerciţii de completare, 
jocuri: ,,Cine sunt eu?”, ,,Cum 
mă cheamă?”, ,,Unde se 
potriveşte?” 

Repetă după 
educatoare, 
potriveşte, 
denumeşte singur 
sau cu ajutor 

Apreciere 
pozitivă; fişă 
individuală 
de lucru 

 
Domeniul psihomotric 

Să recunoască 
componentele 
spaţiale  

Exercitii de mişcare: sus-
jos, pe, sub, lângă, etc. 
Jocuri: ,,Unde sunt?”, Arată 
sus-jos...” 
 

Corectitudinea şi 
rapiditatea 
reacţiilor la 
comenzi; 
-Identificarea şi 
precizarea corectă 
a poziţiilor 
spaţiale ale 
obiectelor folosite 
în joc; 
-Recunoaşterea şi 
denumirea unor 
poziţii spaţiale ale 
părţilor 
componente ale 
plantelor 
(rădăcină, tulpină, 
frunze, flori” 

Observarea 
comportamentului; 
Chestionarea orală 
pentru 
conştientizarea 
poziţiilor spaţiale; 
 
Aprecieri 
stimulative; 
întreceri 
 
 

Să – şi 
coordoneze 
gesturile şi 
mişcările 
pentru a reda 
grafic sarcina 
cerută.  

- Exerciţii efectuate pe loc 
şi în deplasare cu 
respectarea duratei, 
tempoului, intensităţii. 
- exerciţii şi jocuri de 
mişcare; exerciţii pentru 
musculatura fină şi grosieră. 

11-29 
martie 
2018 

Execută  corect 
motric la 
comenzile: 
,,Încercuieşte 
floarea de sus!”, 
,,Subliniază 
rădăcina!” etc .  

Aprecieri verbale; 
încurajări; 
stimulente. 

      In  urma  realizării  planului  de intervenţie preşcolarii cu  probleme, au reuşit să depăşească în 
mare parte dificultăţile de comportament  şi  învăţare , dobândind o experienţă cognitivă superioară 
celei anterioare ( au reuşit să –şi schimbe comportamentul , au reuşit să recunoască şi să asocieze 
culorile galben, alb, verde; recunoaşte plante cu flori de primăvară; şi-a dezvoltat motricitatea fină – 
încercuieşte, subliniază,; nu reuşesc să verbalizeze singuri cele observate; nu au memorat şi nici nu 
au învăţat logic rolul părţilor componente ale plantei; acceptă ajutor din partea colegilor sau 
educatoarei.           

                  

BIBLIOGRAFIE: 
1. Alois, Gherguţ (2007), Management general şi strategic în educaţie: ghid practic,Ed.Polirom, Iaşi. 
2. Doina Ciuciudău – Novac , Stărică Elena Cristina,  Consiliere educaţională şi intervenţie în practica 

şcolară, Ed. Performantica, !aşi, 2011 
3. Iucu, Romiţă (2006). Managementul clasei de elevi. Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză 

educaţională, Ed. Polirom, Iaşi. 
4. Acland, Andrew Floyer, Negocierea, Editura Naţional, Bucureşti, 1998.  
5. Cristea, Sorin, Dicţionar de termeni pedagogici, E.D.P., Bucureşti, 1998.  
 

1669



 

STUDIU DE CAZ                                                                     
PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. Înv. Preşc. Popovici Andreea 
Școala Gimnazială Nr. 2, Sighetu Marmației 

 
 
Nume: D.  
Prenume: G. 
Vârsta:16 ani 
Data naşterii:15-01-2005 
Motivul solicitării evaluării: Întocmirea planului de intervenţie pentru soluţionarea cazului de 

abandon şcolar. 
Evaluare psihologică realizată de: 
Locul desfăşurării evaluării psihologice. Cabinetul de Consiliere 
Numărul de întâlniri realizate cu copilul D.G.: 2 
Metode de evaluare folosite: Interviul clinic semi-structurat, Testul Arborelui, Testul     
Familiei, observaţia sistematică. 
Date despre familia copilului: D. G. provine dintr-o familie formată din:  
Mama: D. M., 33 ani. Copilul declară că mama sa este plecată de acasă de 6 ani şi că de 

aproximativ un an nu mai lucrează. Menţionează că, mama sa locuieşte în altă localitate cu 
concubinul său.  

Tatăl: D. I., lucrează ca zilier în construcţii. Acesta locuieşte cu o altă femeie, cu care are un 
copil.  

Fratele mai mare: D. M., 17ani, 4 clase absolvite la aceeaşi şcoală, abandon şcolar. D.G. 
locuieşte împreună cu fratele mai mare la bunicii materni, în apartamentul acestora.  

 
Dezvoltarea socio-psiho-emoţională a copilului: 
La întâlniri, D.G. a manifestat o atitudine deschisă în relaţia cu psihologul. Răspunde clar la 

întrebări, dezvoltă subiectul, este cooperant.  Din punct de vedere al dezvoltării psihologice, vârsta 
biologică a lui D.G. îl plasează pe acesta în preadolescenţă(14-16ani), perioadă caracterizată de 
stabilizarea maturizării biologice, dezvoltarea conştiinţei de sine, o viaţă psihică intensă, plină de 
conflicte interioare exprimate prin stări de agitaţie, impulsivitate, anxietate, dominând dorinţa de 
afirmare personală, care orientează activitatea preadolescenţilor. La întâlniri s-a prezentat într-o 
ţinută îngrijită, curată, adecvată vârstei. D.G. prezintă o gândire predominant intuitivă , cu 
capacitate de înţelegere a evenimentelor pe cale intuitivă.  Din punct de vedere cognitiv, G.l 
prezintă anumite întârzieri faţă de vârsta sa biologică, cauzate de lipsa stimulării intelectuale 
adecvate ca urmare a abandonului şcolar.   

Deşi acesta prezintă capacitate de concentrare a atenţiei pentru rezolvarea unor sarcini mai 
complexe, se remarcă dificultatea acestuia de a folosi operaţii de abstractizare şi sinteză dinamică 
specifică gândirii logice, superioare. La nivelul limbajului, G. vorbeşte clar, articulat, se exprimă 
fluent, logic, elocvent. În exprimare manifestă spontaneitate,  însă prezintă un vocabular sărăcăcios 
şi insuficient dezvoltat pentru vârsta sa.      

Pe parcursul interviului limbajul verbal şi cel nonverbal al copilului au fost congruente, 
manifestând sinceritate. Pe plan motivaţional, manifestă trebuinţe de securitate şi cele de afiliere de 
grup. Recompensa şi succesul sunt mult mai stimulative pentru el decât pedeapsa şi insuccesul, care 
îi accentuează lipsa de încredere în sine şi sentimentul de nesiguranţă. Se remarcă, de asemenea 
trebuinţa de autorealizare, care se manifestă în prezent sub forma unor conflicte interioare., a unei 
nehotărâri referitoare la modalitatea de acţiune pentru realizarea acestei trebuinţe. Pe de o parte îşi 
doreşte reintegrarea şcolară, pentru continuarea studiilor, pe de altă parte plecarea în altă parte la 
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rude, pentru a munci, pentru a avea un venit propriu. Pe plan afectiv, D.G. prezintă o viaţă 
interioară bogată.    

Trăirile sale afective sunt ambivalente. Pe de o parte sunt prezente dragostea faţă de mamă, 
nevoia de a primi şi dărui afecţiune, bucuria petrecerii timpului liber cu prietenii, pe de altă parte 
trăieşte sentimente de teamă şi anxietate faţă de posibilele consecinţe ale faptelor sale(este acuzat de 
furt şi aşteaptă hotărâre judecătorească privind pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită), tristeţe şi 
dor faţă de mama plecată de acasă.  

D.G. este furios şi dezamăgit de comportamentul mamei faţă de el şi fratele său. Din nevoia de 
afecţiune din partea mamei şi de a atrage atenţia acesteia, G, şi-a manifestat aceste sentimente prin 
comportamente deviante: absenteism şi eşec şcolar până la abandon şcolar. , agresivitate cu cei din 
jur, agresivitate verbală cu bunica, comitere de infracţiuni, furturi mărunte comise cu grupul de 
prieteni, cu preocupări delincvente.  

Dezvoltarea morală este una normală vârstei, corespunde moralităţii convenţionale, stadiul 
moralităţii bunelor relaţii/ „al copilului bun”  în care criteriile de judecare a ceea ce este bine sau rău 
se deplasează de la consecinţele exterioare ale faptei spre sistemul de norme. Ceea ce contează 
prioritar este ceea ce grupul de prieteni valorizează.      

În relaţiile cu cei din jurul său, din mediul apropiat, G. manifestă prudenţă, reţinere, are tendinţa 
de a se retrage în sine, şi de a afişa o atitudine detaşată faţă de problemele din viaţa sa. În acelaşi 
timp, din dorinţa de a fi acceptat, este uşor influenţabil de grupul la care aderă, pe care îl 
valorizează. În situaţii dificile , G. manifestă toleranţă scăzută la stres, incapacitate de luare a 
deciziilor, fugă de responsabilitate iar reacţiile lui variază de la afişarea unei atitudini superioare , 
agresivitate verbală până la indiferenţă, apatie, amânarea rezolvării problemelor şi chiar 
abandonarea proiectelor sau sarcinilor începute.      

În prezent G. se simte copleşit de situaţia în care se află şi crede că întoarcerea mamei acasă ar 
rezolva toate problemele lui şi ale fratelui său.  Părinţii lui sunt plecaţi, bunicii au probleme de 
sănătate iar el şi fratele său sunt cercetaţi penal de tâlhărie. 

 
Aspecte ale profilului psihologic 
Ca urmare a examinării psihologice au fost puse în evidenţă următoarele aspecte: 
-Datele psihometrice indică o inteligenţă generală sub nivel mediu, datorită abandonului şcolar 

care a lipsit copilul de stimularea intelectuală , a unei dezvoltări cognitive adecvate; 
-Este o persoană mai degrabă introvertită, calmă în aparenţă, fără accese explozive de furie sau 

agresivitate, prezintă o anumită apatie, lipsă de energie, ,oboseală.    Deşi la 
nivel emoţional se constată o sensibilitate, delicateţe şi prezenţa trăirilor afective diverse, G. 
prezintă o anumită inhibiţie emoţională, îşi reprimă emoţiile şi exprimă detaşare, indiferenţă în 
relaţiile cu persoanele de aceeaşi vârstă şi cu adulţii.  

-Stima de sine oscilează între nevoia de autovalorizare, dorinţa de afirmare socială şi lipsa de 
încredere în sine, trăirea sentimentului eşecului , incapacitatea de a găsi soluţii pentru aplicarea 
dorinţelor; 

-Este sociabil dar manifestă neâncredere, circumscripţie şi prudenţă în relaţiile cu cei din jur; 
-Manifestă interese spre concret, material, aspiraţii intense de autorealizare, dar resimte nevoia 

de sprijin din exterior. Este orientat spre scop şi este prezentă ambiţia voinţa de a depăşi 
obstacolele, însă doreşte ajutorul de la cei din jur.; 

-Tendinţe ambivalente faţă de mamă, valorizare, investirea mamei cu afecţiune, prezenţa nevoii 
de a beneficia de afecţiune, de protecţie şi de îngrijire din partea mamei, dar şi neâncrederea , 
anxietatea faşă de dorinţa şi capacitatea mamei de a răspunde acestor nevoi.  

-prezintă dorinţa de a prelua rolurile parentale ale tatălui absent.  
 
Ataşamentul copilului 
Ataşamentul lui Georgel faţă de mamă este unul de tip anxios. Este nesigur că mama va fi 

disponibilă, receptivă şi gata să îi ofere ajutorul atunci când îl solicită.     
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Amânarea îndeplinirii unor promisiuni făcute de mamă copiilor, absenţa fizică din prejma lor au 
agravat sentimentul de abandon pe care îl trăieşte copilul.      

Copilul a dezvoltat legături de ataşament faţă de bunicii materni în care are încredere, dar este 
conştient că ajutorul acestora este dependent de resursele lor. Relaţia cu tatăl este una 
disfuncţională, legăturile cu acesta fiind întrerupte.. Georgel nu se aşteaptă din partea tatălui la nici 
un fel de sprijin. 

Modalitatea de raportare a copilului la plecarea mamei sale: 
G. îşi manifestă dezacordul cu privire la faptul că mama sa a plecat de acasă. Îşi aminteşte că 

după plecare, mama sa mai trecea pe acasă câteodată, însă, de 4ani aceasta nu s-a mai întors. G. 
consideră că situaţia familiei s-a înrăutăţit, el împreună cu fratele mai mare au abandonat şcoala, au 
intrat într-un grup de prieteni cu vârste mai mari şi cu preocupări delicvente, au comis multe 
infracţiuni mărunte, furturi de roţi de maşini, de telefoane. G. este în prezent inculpat în cadrul unui 
proces pentru infracţiunea de furt.       

G. consideră că dacă în familie nu ar fi avut astfel de probleme, dacă mama lor nu i-ar fi părăsit, 
situaţia lui nu ar fi fost aceasta. În prezent, se simte singur, trist, obosit, temător de ce se va întâmpla 
în viitor. Îşi doreşte să acţioneze într-un fel pentru a schimba situaţia, nu are capacitatea de a găsi 
singur soluţii, de a lua decizii , pare şi se simte depăşit de situaţie.  

 
Recomandări: 
    Având în vedere interesul copilului şi nevoia de dezvoltare a acestuia se recomandă: 
       - Să fie crescut şi educat într-un mediu familial securizant; 
       - Sprijin pentru reintegrare şcolară, pentru asigurarea stimulării intelectuale necesare 

dezvoltării personalităţii; 
       - Consiliere individuală centrată pe exprimarea emoţiilor, autocunoaştere şi dezvoltarea 

încrederii în sine, formarea abilităţilor de luare a deciziilor, orientare în carieră; 
 
Medierea relaţiilor dintre copil şi familie 
        - Prevenirea recidivei; 
        - Evitarea anturajelor cu comportamente delincvente. 
 
Teorii: 
Teorii ale dezvoltării copilului)cognitivă, comportamentală, socio- afectivă) 
Teorii ale ataşamentului: J. Bowlby, M.. Ainsworth, Main şi Solomon 
Teorii ale delincvenţei 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 

ABANDONUL ȘCOLAR 
Cauze și modalități de prevenire 

Studiu de specialitate 
 
 

Realizat de profesor pentru învățământul primar, Porojan Constantin, 
Școala gimnazială Răscăeți, comuna Răscăeți, județul Dâmbovița 

 
 
România rămâne o țară a decalajelor profunde, care atrag după ele discriminări dureroase, cu 

consecințe pe termen lung atât în ceea ce privește viața copiilor, cât și în ceea ce privește societatea 
în ansamblul ei.  

Astfel, la nivel național, rata de părăsire timpurie a școlii este de 26,6% în zonele rurale, 17,4% 
în orașe mici și suburbii și scade la 6,2% în municipii. Deși rata de părăsire timpurie a școlii a 
scăzut ușor, de la 19,1% în 2015 la 18,3% în 2017, obiectivul național în cadrul strategiei Europa 
2020 (11,3%) rămâne de neatins. „Școala de la țară”, în abandon: Aproape 38% dintre copii au luat 
sub 5 la examenele naționale Accesul la educație de calitate reprezintă o provocare, îndeosebi în 
zonele rurale unde studiază 45% din populația școlară a României (nivel primar și gimnazial).  

Mai mult, contextul social discriminatoriu și lipsa politicilor publice prin care finanțarea să 
urmeze în mod real elevul conduc la faptul că școlile din mediul rural înregistrează punctaje sub 
mediul urban în ceea ce privește toți indicatorii de performanță.  

Dacă aruncăm o privire succintă asupra rezultatelor de la evaluările naționale, putem surprinde 
complexitatea unui fenomen social deja cronicizat: astfel, în anul 2016, 37,5% dintre elevii de clasa 
a VIII-a din mediul rural au avut rezultate slabe (sub nota minimă 5), comparativ cu 15% în școlile 
urbane. Diferențele între mediul rural-urban sunt reflectate și în ceea ce privește rata înscrierii în 
educația preșcolară.  

Astfel, procentul copiilor cu vârsta între 3-5 ani înscriși în învățământul preșcolar este de 
81,4%, pentru anul școlar 2016-2017, cu o diferență de aproximativ 10 puncte procentuale între 
mediual rural și urban: 75,9% rata de înscriere în mediul rural și 86,2% în mediul urban. În ceea ce 
privește participarea efectivă a copiilor la această etapă esențială a educației, datele europene indică, 
pentru România, un procent de doar 60,8% pentru același an școlar. 

Pentru a asigura accesul la educație al copiilor care provin din comunități defavorizate, 
proponderent din mediul rural și urban mic, Organizaţia Salvaţi Copiii România va deschide alte 
șase servicii de pregătire ante-preșcolară, preşcolară şi şcolară în județele Mureș, Brașov, Vaslui, 
Hunedoara, Dâmbovița și Suceava, prin proiectul ”Viitor prin școală!”, cod SMIS 106791. 

Obiectivul general a al proiectului este prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu în 
rândul copiilor/tinerilor din grupuri vulnerabile (copii din comunități defavorizate, copii romi, copii 
din mediul rural, copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, copii din familii cu statut socio-
economic scăzut), prin servicii integrate de prevenire, intervenție și compensare, inclusiv prin 
intervenții asupra mediului familial și școlar (părinți/reprezentanți și cadre didactice).  

Pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar trebuie o colaborare strânsă și eficientă între 
școală-familie-comunitate, dar și prin politici și programe guvernamentale care să vină în sprijinul 
familiei și școlii, facilitând frecventarea regulată a cursurilor de către toți elevii din țara noastră. 

 

Bibliografie:   

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/d1/d1bf394f-8cda-4af2-8437-abc3f70c16a1.pdf 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Prof. Moga Mariana 
Prof. Poroșnicu Cristina 

Școala Gimnazială „Tristan Tzara” Moinești 
 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 
Cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean 
al unei comunități. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să 
urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a 
planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii 
de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de 
criză cu efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există  cazuri în care părinţii încurajează să încalce 
normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a 
deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: 
fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar si  conduitele violente.. Mai mult, emigrarea forţei 
de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija 
unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă, conduc 
spre abandonul şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, reprezintă cauza pentru care 
elevul abandonează şcoala.  

Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să 
fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de 
la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul de învățământ; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
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gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar la  școală fiecare poate avea un loc, un statut, un 
rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  Trebuie plecat de la premisa că 
fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 
Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui 
copil integrat în sistemul de educaţie.  

Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să 
devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde 
foarte mult de familie. 

Privitor la tema, Prevenirea  abandonului școlar, consider că este o temă foarte mult abordată în 
mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii,  şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 

  
Bibliografie: 
 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
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ABANDONUL ȘCOLAR CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 

Prof. PORȚAN MONICA 
COLEGIUL NAȚIONAL OCTAVIAN GOGA,                                            

MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR 
 

O constantă tristă a ultimilor ani, e faptul că sunt elevi, și nu puțini, care abandonează școala. 
Motivele sunt cam aceleași: condițiile materiale precare, care îi fac să aleagă să muncească de la 
vârste fragede pe unii, dezinteresul total al familiei pentru educația copiilor, anturajul prost în care 
au avut ghinionul să intre, sau famililie destrămate de plecarea părinților la muncă în străinătate, și 
copiii plasați în grija cui se nimerește.  

Școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul claselor terminale, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Cum zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes 
socio-profesional pentru absolvenți, lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale 
renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar 
muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective.  

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
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dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 
Factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a avea obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, sau să fure. 

Așadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problemă gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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ABANDONUL ŞCOLAR TIMPURIU 

 
Prof. Postelnicu Eliza 

Grădiniţa cu P.P. "Elena Farago"Craiova 
 

 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are un rol decisiv în formarea conceptului despre 

şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire 
la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

Cauzele abandonului scolar: 
 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale.  

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
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atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor.. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
Cauze și modalități de prevenire 

 
 

Prof. Potlogea Monica 
Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară ,,Țara Bârsei”, Prejmer 
 
 
Importanța școlii în viața fiecărui tânăr este de necontestat. Începânt de la cea mai fragedă vârstă 

până la adolescență școala are rol decisiv în formarea copiilor. În fiecare etapă de dezvoltare copilul 
are nevoie de modele și de un drum pe care să îl urmeze.  

 
Începând de la grădiniță, prima persoană din afara familiei care ghidează pașii copilului este 

doamna educatoare. Aici el va lua contact cu primele reguli, primele mustrări și va începe să 
diferențieze între ce e bun și ce rău, la nivel de joacă, bineînțeles.  

 
Oferirea scuzelor atunci când a supărat un coleg, utilizarea formulelor de politețe atunci când se 

adresează doamnei educatoare, respectarea rândului atunci când merge la baie etc. sunt câteva 
dintre lucrurile pe care copilul le învață la grădiniță și fără de care evoluția sa nu ar fi la fel de 
armonioasă.  

 
Odată cu trecerea timpului necesitatea școlii în viața copilului este tot mai acută iar abandonarea 

ei în diferite stadii de școlarizare, din păcate, este tot mai frecventă. Învățământul românesc este 
obligatoriu până în clasa a X-a, teoretic, dar practic există numeroși copii care nu își pot continua 
studiile ,,obligatorii” din diverse considerente precum: 

 situația financiară precară a părinților care nu își permit să suporte costurile aferente 
întreținerii unui copil la școală; 

 alegerea unui loc de muncă în detrimentul școlii, în special elevii de liceu care aleg să 
câștige un ban și să se întrețină singuri, în loc să urmeze o școală care oricum nu le va garanta un 
loc de muncă, în opinia lor; 

 lipsa educației sexuale în școli și a dezinformării care împing tot mai mulți elevi să devină 
părinți timpurii și astfel aleg să abandoneze școala pentru a-și crește copilul; 

 lipsa subvenționării materialelor auxiliare și didactice pe care elevii sunt nevoiți să le 
cumpere tot din bani proprii; 

 întocmirea defectuoasă a programelor de învățământ care nu sunt în concordanță cu cerințele 
de pe piața muncii, împingând astfel elevii să renunțe la școală și să învețe meserie pe parcurs sau 
urmând cursuri calificate care într-un timp scurt îi pregătesc exact pentru ce au ei nevoie; 

 modelul oferit de părinți sau de frați care au renunțat la școală iar cei mai mici din familie îi 
vor urma, creându-se astfel o tradiție a abandonului școlar în aceste familii; 

Unele dintre aceste motive sunt externe sistemului de învățământ și ele nu pot fi ameliorate în 
vederea atenuării abandonului școlar. În cazul lipsurilor financiare, a familiilor destrămate, a 
emigrărilor în masă, vinovat este doar statul român care nu le poate asigura un viitor acestor 
oameni. În schimb, pentru restul motivelor, sistemul de învățământ se face direct responsabil și doar 
din interior se pot face schimbări.  

 
În primul rând, cel mai important pas pentru prevenirea abandonului școlar ar fi flexibilizarea 
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ofertelor educaționale, a programelor școlare, a materiilor pe care elevii sunt nevoiți să le învețe 
indiferent de orientarea profesională pe care ei și-ar dori să o urmeze. 

 
În școlile din țările europene elevii au oportunitatea de a-și alege materiile în funcție de traseul 

profesional pe care doresc să îl urmeze. Accentul se pune pe dezvoltarea unor competențe, și nu pe 
memorarea unor informații. Acolo, fiecare elev își bifează competența pe care o are de dezvoltat.  

 
De exemplu, în cadrul vizitei la un liceu agricol din Olanda, elevii Colegiului ,,Țara Bârsei” au 

avut ocazia de a face parte din acest sistem fluidizat de învățământ.  
 
Elevii aveau o agendă bine stabilită, fiecare elev știind ce avea de făcut în fiecare zi. Fiind un 

liceu de profil, activitatea didactică punea accent pe demersul practic, astfel elevii știau că într-o zi, 
de exemplu, au de bifat competența de adăpare a animalelor, la care puteau participau două sau trei 
zile pe săptămână, la aceeași oră. La fel și pentru disciplinele teoretice, fiecare elev știa ce are de 
făcut. 

 
Astfel, unele dintre modalitățile de prevenire a abandonului școlar în România ar fi: 

 Regândirea programelor școlare și fluidizarea lor astfel încât ele să răspundă nevoilor 
actuale ale elevilor; 

 Centrarea pe competențe care să dezvolte elevilor însușiri în concordanță cu cerințele de pe 
piața muncii; 

 Introducerea unei evaluări finale diferențiate; examenele naționale, precum bacalaureatul, să 
fie structurat în conformitate cu specializarea și pregătirea avută în liceu; 

 Introducerea educației sexuale în școli care să îi informeze pe elevi despre riscurile unei 
sarcini la o vârstă fragedă și modalitățile de prevenire a acesteia; 

 Subvenționarea materialelor auxiliare și didactice pe care elevii sunt nevoiți să și le 
achiziționeze cu bani proprii; 

 Sprijinirea copiilor a căror părinți au o situație materială precoce, prin fonduri, donații, 
implementarea unui program prin care ei să beneficieze de ajutor din partea statului pentru a-și 
termina studiile. 

Evident, pe lângă aceste soluții, familia joacă un rol important în școlarizarea copilului. Modelul 
familial va fi cel urmat de copil. Parcursul său școlar ține în primul rând de familia sa, de 
mentalitatea acesteia și de posibilitățile ei de a-și întreține un copil la școală.   

 
În cazul multor familii destrămate copiii ajung în grija bunicilor sau a altor rude care nu se pot 

ocupa așa cum ar trebui de ei, astfel încât ei vor ajunge ispita altor preocupări care îi vor îndepărta 
de școală. La fel este și cazul părinților care pleacă în străinătate sau care pur și simplu nu acordă 
importanță școlii fiindcă și ei au fost crescuți la fel. 

 
În concluzie, abandonul școlar este o problemă reală a societății românești. Pentru prevenirea 

acestuia sunt necesare mai multe forțe care să contribuie la menținerea elevului în școală, plecând 
de la cele din mediul familial, până la cele dintr-un mediu instituționalizat, care să stimuleze copilul 
și să îl sprijine în nevoile sale. 

 
 

Rădăcinile educației sunt amare, însă fructele sale sunt dulci. 
Aristotel 
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Consilierea familiei în prevenirea abandonului școlar 

 

Prof. Înv. Preșc. Potocea Daniela Veronica                                                 
Grădinița Step by Step cu P. P. și P. N. ,,Rază de Soare” Ploiești 

 

 

Familia în contextul social actual s-a schimbat, dar continuă să exercite un rol fundamental în 
formarea personalității copilului. Părinții sunt modele pe care copiii, conștient sau inconștient, și le 
însușesc și care poartă responsibilitatea educării și îndrumării propriului copil. În aceste condiții, 
rolul familiei este foarte important în integrarea copilului în sistemul educațional și în îndrumarea 
lui pe drumul cunoașterii de sine și a valorificării potențialului ce așteaptă a fi descoperit. Reușita 
copilului depinde în foarte mare măsură de gradul de implicare a părinților și în același timp eșecul 
copilului sau abandonul privind educația poartă răspunderea părinților. 

Abandonul școlar reprezintă forma cea mai gravă a eșecului școlar. Dacă vorbim de părinți care 
la rândul lor au avut parte de educație și cunosc foarte bine rolul educației în formarea și evoluția 
omului în societate vorbim și de copii bine integrați în sistemul educațional care dezvoltă un mare 
interes pentru cunoaștere și cercetare.  

Vorbind de părinții care nu au avut parte în copilărie de educație sau mai rău, părinți analfabeți, 
pot exista două situații: una în care părinții se străduiesc prin toate mijloacele să trimită copilul la 
școală pentru a avea parte de educația pe care ei nu au avut-o, și alta în care părinții preferă să nu 
ducă copilul la școală pentru că prin exemplul propriu ,,se poate trăi și așa”. La toate acestea se mai 
adaugă și starea materială precară care nu ajută deloc situația. În acest sens familia poate cere ajutor  
instituțiilor competente și nu în ultimul rând școlii. 

        Cauzele abandonului școlar timpuriu sunt: 

 starea materială precară 

 modelul oferit de părinți, frați mai mari 

 existența unei familii dezorganizate 

Aceste cauze sunt valabile pentru copiii de vârstă mică, însă vorbind de adolescenți la aceste 
cauze se mai pot adăuga altele precum: apartenența la un anumit grup de prieteni, consumul de 
băuturi alcoolice sau droguri, acte de infracționalitate. 

În prevenirea fenomenului de abandon școlar, un rol important îl are societatea cu tot ce include 
ea: instituții responsabile, unități de învățământ și nu în ultimul rând familie. În funcție de gradul de 
implicare a acestora va crește sau se va diminua acest fenomen. În combaterea acestuia un prim pas 
îl constituie identificarea copiilor aflați în abandon sau risc de abandon școlar și găsirea celor mai 
bune soluții pentru menținerea lor în invățământ. Aceste soluții vizează atât asigurarea unei baze 
materiale prin sprijinirea familiilor din zone defavorizate, cât și prin consilierea familiei pentru a 
identifica nevoile de orice natură a acesteia.  

Școala are rolul de a identifica acei elevi care la un moment dat riscă să abandoneze școala 
datorită unor influențe de natură economică, socială, culturală, medicală. Școala nu poate influența 
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factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. 

Soluții pentru prevenirea sau diminuarea abandonului școlar ar putea fi. 

 comunicare eficientă părinte-copil-profesor 

 existența unei oferte școlare potrivite nevoilor, intereselor și aspirațiilor copiilor 

 evitarea constituirii unei,, elite”, ceilalți fiind marginalizați 

 organizarea unor activități extrașcolare atractive 

 evitarea supraîncărcării școlare 

 evitarea unei discipline școlare prea restrictivă sau prea permisivă 

 programe de consiliere pentru părinți 

 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale și ONG-uri 

Preocuparea pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educație cu atât mai mult cu cât factorii favorizanți ai abandonului se înmulțesc și se 
divesrsifică, ca adaptare la contextul social, economic și cultural  
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învățământul românesc, Revistă națională de educație și cultură, 11 iunie 2019 

 Inspectoratul Județean Dâmbovița, Reflecții didactice, editura Zeus, 2005 

 Liviu Nicolae Tiulescu, Abandonul școlar în România, Editura Pro Universitaria, 2013 

 Mihaela Băsu, Gabriela Nedelcu Teodorescu, Management educațional- profilaxia 
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Abandonul școlar 

 

Prof. Preda Mihaela-Loredana 
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari 

 
 
Dezvoltarea unei țări în contextul economic actual, în care fenomenul globalizării este influențat 

atât de diminuarea barierelor economice, cât și de dezvoltarea internetului și a accesului la 
informație, este strâns relaționată de sistemul de învățământ și de calitatea absolvenților acestuia. 
Nu este întâmplător faptul că țările dezvoltate economic au un procent ridicat din populația activă 
pe piața muncii absolventă de studii universitare.  

În acest context economic foarte competitiv, problema abandonului școlar este asociată cu ideea 
de eșec. Abandonul școlar la vârste cât mai fragede diminuează considerabil șansele acelui elev de a 
obține, la maturitate, un loc de muncă bine remunerat, astfel încât să îi asigure un statut socisl 
satisfăcător. Desigur, sunt și excepții de la această regulă. Probabil cel mai cunoscut om de succes 
care și-a abandonat studiile este William Henry Gates III, faimos sub numele de Bill Gates, cel care 
a reușit să impună pe piață sistemul de operare Windows, dar, totuși, nu trebuie să uităm că el a 
abandonat în anul al III-lea celebra universitate Harvard, și nu o școală obscură dintr-un loc greu de 
localizat pe hartă. 

Când vorbim de abandon școlar, înțelegem, în general, abandonarea studiilor din învățământul 
obligatoriu. În acest caz, eșecul nu trebuie asociat doar cu familia elevului care a abandonat școala, 
ci și cu sistemul de învățământ și politica educațională a statului. 

Cele mai frecvente cauze ale abandonului școlar sunt cele de natură socială, în primul rând 
sărăcia. Lipsa unor haine sau a unor articole de încălțăminte adecvate sezonului rece îi determină pe 
mulți părinți săraci să nu își trimită copiii la școală, iar fenomenul se observă în special la copiii de 
vârstă școlară mică. Programul „Laptele și cornul”, inițiat de Guvernul României, deși a avut 
destule puncte negative, a avut meritul de a readuce la școală copiii din familiile foarte sărace, prin 
asigurarea acelor alimente. Greutățile financiare ale familiei îi pun în situația pe unii copii să 
renunțe la școală – chiar și la unele clase din învățământul obligatoriu pentru a munci – de multe ori 
fără forme legale - și a aduce un venit în casă. Pentru evitarea acestor situații de abandon școlar 
Autoritatea pentru Protecția Copilului ar trebui să se implice mai mult și să extragă copilul din 
mediul familial toxic nu doar în situația în care este pusă în pericol viața sau integritatea lui fizică, 
ci și în cazurile evidente de împiedicare a dezvoltării acestuia și a îngrădirii dreptului la educație. 

Factorul cultural este cel care dă tonul relației individului cu sistemul de învățământ. Din 
această perspectivă, putem spune că avem mult de recuperat față de alte țări, deoarece, pe teritoriul 
României putem vorbi cu adevărat de un sistem de învățământ abia din secolul al XIX-lea. Reforma 
învâțământului inițiată de Spiru Haret a adus școala aproape de copii, generalizând învățământul 
obligatoriu de patru clase. Azi, învățământul obligatoriu este de zece clase și, deși s-au făcut 
importanți pași în conștientizarea importanței învățământului în asigurrea succesului social, sunt 
destule persoane provenind în mare parte din medii sociale defavorizate, care se consideră 
mulțumiți cu un minimum de abilități (de exemplu, însușirea cititului și a scrisului), și, după ce le 
dobândesc, renunță la frecventarea școlii. 

Sărăcia extremă este unul dintre factorii ce duc la abandonarea școlii pentru a obține un venit, 
oricât de mic, chiar fără forme legale, muncind „cu ziua”. Dacă acest fenomen afectează în special 
băieții, în cazul fetelor lucrurile sunt și mai complicate. În cazul fetelor, mai este o altă cauză de 
abandon școlar, căsătoria sau apariția maternitățtii. Din păcate, aceste fete nu au niciun sprijin din 
partea comunității pentru a-și continua școala. Se pune în special în spatelw comunității rrome acest 
fenomen, dar el nu este exclusiv acestei etnii. Este mai degrabă un fenomen social. Încă mai sunt 
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persoane care gândesc că o femeie, dacă se căsătorește, trebuie să se preocupe doar de îngrijirea 
familiei, și, deci, nu trebuie să lucreze în afara gospodăriei și nici nu are nevoie de alte 
cunoștințepentru a obține un loc de muncă.  

Dacă în cazul comunității rrome lucrurile s-au îmbunătățit, în sensul că multe familii au înțeles 
importanța școlii și își trimit copiii la școală să urmeze forme de studii cât mai înalte, întârzie 
căsătoria fetelor pentru ca acestea să își poată termina o școală, în cazul minorelor devenite mame, 
sprijinul este aproape inexistent.  

Dacă au șansa ca familia să le ajute, să își asume, alături de ele, îngrijirea copilului, se întorc la 
școală. Dar aceste cazuri sunt mai degrabă excepția decât regula. Regula, tristă, este că fetele rămân 
însărcinate cu bărbați maturi (de regulă peste douăzeci de ani) care le abandonează când află că au 
rămas însărcinate sau la scurt timp după naștere. Soluția în aceste cazuri ar trebui să fie în primul 
rând legislativă, deoarece acum, din punct de vedere legal, nu sunt pârghii ca un barbat să fie 
obligat să își asume îngrijirea unui minor al cărui tată este.  

Dacă nu vrea să își recunoască copilul, pensia alimentră se obține doar în instanță de la un 
bărbat. Din păcate, în actualul context social, nu văd niciun factor politic care să poată impune o 
lege a responsabilității parentale, care să oblige bărbații să își asume, sub amenințarea unor 
sancțiuni foarte dure, responsabilitatea creșterii copiilor pe care îi concep (doar pensia alimentară e 
insuficientă). 

Abandonul școlar nu va putea fi rezolvat atâta timp cât nu vom conștientiza că această problemă 
nu e doar a copilului, a familiei sau a școlii, ci a întregii societăți. Măsurile de prevenire ar trebui să 
fie atât de ordin legislativ, cât și de sprijin efectiv a celor aflați în situații de risc. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. Înv. Presc. Pricope Antoneta 
Grădiniţa P. P. Nr. 14, Tecuci 

 
 
 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari. 

  
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

 
-identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi;  
-implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Sărăcia este un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi învăţare. 
Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de ucenici sau 
profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici (unele clase) 
o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala.De asemenea, este menţionată aprecierea 
(fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile 
lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau îmbrăcămintei necesare’’. Şcoala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine. Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile 
dobândite, ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele.   

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari, comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală. Un alt 
element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, 
fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi 
capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. 
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 Aceasta trebuie să identifice: 
 

o Cum este fiecare 
 

o Ce ştie fiecare 
 

o Ce face fiecare 
 

o Cum cooperează cu ceilalţi 
 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 
indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  

Depinde de fiecare educatoare în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină 
o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 
 
Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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Abandonul școlar – cauze și efecte 

 
 

Prof.Prihoancă Diana-Mirela, 
Școala gimnazială ,,Scarlat Longhin,, ,Dofteana 

 
       
 
,,Școala nu poate avea decât două scopuri. Primul este să dăm copilului cunoștințele generale de 

care, bineînțeles, va avea nevoie să se  servească; aceasta este instrucția. Celălalt, este să pregătim 
copilul de azi pentru omul de mâine și aceasta este educația,, (Gaston Berger) 

 

Abandonul școlar reprezintă în țara noastră ca și în restul țărilor din lume una din cele mai grave 
probleme cu care se confruntă societatea  în condițiile în care doi din zece elevi renunță la școală 
până la vârsta de 18 ani. 

 
Abandonul școlar constă în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent 

de nivelul la care s-a ajuns înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început.  

 
Acest abandon este cu atît mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învățământ, 

după ce societatea a cheltuit deja sume considerabile pentru instruirea copiilor care au renunțat la 
școală. Elevii care abandonează școala sunt în general cei care s-au făcut remarcați prin absenteism 
și alte probeme de comportament pentru care au fost deja sancționați în școală în mod repetat. 

 
Una dintre cele mai mari probleme este aceea că școala nu este percepută ca valoare în sine, de 

aceea elevii și familiile acestora nu mai consideră școala un viitor. 
 
Efectele abandonului școlar sunt deosebit de grave deoarece cei care abandonează școala nu au 

nici calificarea profesională necesară integrării socio-economice, nici pregătirea morală și civică 
necesară rolului de părinte  și de cetățean al comunității din care face parte, fiind de fapt viitorii 
șomeri ai țării. 

 
Cauzele abandonului școlar sunt multiple începând cu inadaptarea elevului la activitatea de 

învățare din mediul școlar și extrașcolar dar și inadaptarea școlii la factorii interni (biologici 
psihologici) și externi (socio-economici, socio-culturali, educaționali) conflictele, dezorganizarea, 
imoralitatea existentă în familia elevilor care abandonează școala, lipsa de autoritate a părinților, 
indiferența, sau dimpotrivă o atitudine tiranică a unor părinți, imaturitatea școlară, instabilitatea 
psiho-afectivă, diferite tulburări de comportament, anturajul nepotrivit, sărăcia. 

 
Odată studiate cauzele apariției abandonului școlar se pot găsi soluții eficiente, metode potrivite 

pentru prevenirea abandonului școlar și pentru limitarea lui acolo unde nu a putut fi prevenit: 
- identificarea elevilor aflați în abandon sau risc de abandon școlar; 
- depistarea precoce a elevilor cu risc de abandon școlar; 
- creșterea gradului de implicare a familiei; 
- participarea tuturor copiilor la programul educativ după posibiliitățile fiecăruia ținând cont 

de faptul că fiecare copil este diferit, unic și poate învăța daccă este susținut pe toate planurile; 
- implicarea comunității pentru găsirea unor soluții de susținere materială și nu numai, a 

familiilor foarte sărace aflate în imposibilitatea de a oferi propriilor copii condiții decente de viață și 
educație; 
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Ca  și recomandări pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar se pot aminti: 
- creșterea flexibilității programului ,,a doua șansă,, din punctul de vedere al grupurilor de 

vârstă și al curriculei școlare 
- creșterea atractivității școlii prin activități extrașcolare  și prin folosirea resurselor școlii 

pentru activități de timp liber. 
- Creșterea implicării proactive a cadrelor cicactice în combaterea abandonului și renunțarea 

timpurie la educație 
- ținerea evidenței situației elevilor aflați în fluxuri de migrație internațională circulatorie. 
 
În concluzie, problema acută a abandonului școlar în România, ar putea fi diminuată 

semnificativ prin aplicarea metodelor actuale de învățare și prin plasarea accentului pe elev și pe 
potențialul său. 

 
Bibliografie: 
 
Tatu, Camelia                  -   Suport de curs, 2008 
Clerget, Stephane(2008)  -  Criza adolescenței. Ed. Tei, București 
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ROLUL FAMILIEI ÎN COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar  Pristoleanu Iuliana Daniela 
Școala Gimnazială JianaVeche, Mehedinți 

 
 
Familia este unul din microgrupurile esenţiale din care copilul face parte şi a cărui evoluţie, în 

sens pozitiv sau negativ, influenţează în mod intim şi inevitabil dezvoltarea celui din urmă, sub 
toate aspectele. Se poate vorbi despre o sumedenie de factori legaţi de dinamica vieţii familiale, 
care, prin eroziunea lor îndelungată, mai mult sau mai puţin accentuată, duc în cele din urmă la 
apariţia unor tulburări ale vieţii afective, comportamentului şi chiar a psihicului copilului, generând 
distorsiuni, dereglări, al căror efect va fi resimţit de către copil o perioadă îndelungată. E ştiut faptul 
că organismul copilului străbate o perioadă de intensă dezvoltare, că reactivitatea mecanismelor sale 
de reglare nu sunt încă bine formate.  

Aceasta face ca anumiţi factori intra (dar şi extra) familiali, cu un potenţial aparent neglijabil, să 
provoace o mai rapidă tulburare a echilibrului sănătăţii mentale şi apariţia unor manifestări care cu 
timpul devin deprinderi nesănătoase pentru psihicul copilului.  

Examinând situaţiile stresante pentru copil în familie, constatăm că ele se înscriu într-o arie 
neaşteptat de largă, luând forme dintre cele mai variate. Ele se întâlnesc, deopotrivă, în familia 
dezorganizată sau pe cale de a se destrăma şi în familia consolidată, dar care face greşeli de educaţie 
din grija excesivă sau din indiferenţă faţă de problemele copilului. 

 
Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 
 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 

pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
 crearea unui climat familial adecvat;  
 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 

la mediul înconjurător al copilului; 
 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
 control parental direct și activ în viața copiilor; 
 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. 

 
Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 

amintim: 
 să evite supraîncarcarea școlară; 
 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
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 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
 exigențele școlare să fie rezonabile; 
 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 

copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
 să existe o dotare materială adecvată în școală; 
 programe de consiliere pentru părinți; 
 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 
 
Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 

pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește.  

Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și 
preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 

  
Bibliografie: 
 
 Cursuri de formare : Educaţi aşa - Educaţie parental 
 Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi  singuri acasă ca urmare a 

plecării părinţilor la muncă în străinătate Editura ,, Terra Noastră”  Iaşi. 
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MODALITĂȚI DE PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Profesor Prode Letiția                                                                  
Școala Gimnazială Poplaca, Sibiu 

 

Educația reprezintă o prioritate pentru părinți, profesori și pentru societate, dar și un deziderat 
spre care tinde fiecare membru al socității actuale. Omul începe educatația în familie, aici omul își 
pune bazele elementare ale educației; învață noțiunile de bază; copilul învață ,,cei șapte ani de 
acasă” de la părinți prin puterea exemplului. Educația se continuă apoi în instituțiile de învățământ; 
în grădiniță, apoi în școală și  apoi pe tot parcursul vieții. Cadrele didactice prin procesul instructiv-
educativ pe care-l desfășoară cu elevii au au rol determinant în educația pe care o promovează 
asupra elevilor.  

Abandonul școlar constă în părăsirea sistemului de învățământ, încetarea frecventării școlii de 
către elevi înainte de a încheia actul de studiu început sau înainte ca acesta să obțină o pregătire 
profesională sau să obțină o calificare; indiferent de motivele care îl determină să facă acest lucru. 
Abandonul școlar este o problemă  importantă a sistemului de învățământ și ea vizează atât cadrele 
didactice cât și părinții.  

Fiecare instituție de învățământ ar trebui să propună un program de prevenire a abandonului 
școlar care să vizeze câteva obiective. Trebuie să fie identificați mai întâi elevii care sunt predispuși 
la abandon școlar, cu risc de abandon școlar sau care sunt aflați în abandon școlar. După ce aceștia 
au fost identificați ar trebui să fie chestionați elevii dar și părinții pentru a se afla cauzele care îi 
determină să abandoneze școala. Se pot identifica o multitudine de cauze: sărăcia, lipsa motivației, 
lipsa oportunităților de succes, cultura familiei, climatul familial, factori de natură economici, 
sociali și educaționali, dar și anturajul.  

Familia are un rol major în prevenirea abandonului școlar. Ar trebui implicați toți membrii 
familiei, mai ales părinții sau reprezentanții legali ai elevului în vederea reabilitării școlare și sociale 
a elevului. Părinții trebuie să fie responsabilizați cu privire la datoriile ce le revin cu privire la 
asigurarea educației copiilor și oportunităților ce le au copiii în urma parcurgerii educației școlare. 
Astfel părinții trebuie să fie deterinați să contribuie și să ajute copilul în procesul de invățământ 
pentru ca acesta să poată să parcurgă toate etape școlarizării până la dobândirea unei profesii.  

În sitiuația în care se identifică cauzele care îi impiedică pe elevi să-și parcurgă procesul 
instructiv-educativ, ar trebui să cresacă gradul de implicare al comunității locale în soluționarea 
unor situații aflate în risc de abandon sau chiar sitații de abandon școlar.  

Instituțiile de învățământ ar trebui să aibă un program de prevenție bine organizat care să se 
desfășoare pe o perioadă îndelungată de timp și cu niște obiective precise stabilite și urmărite pentru 
a fi duse la îndeplinire.  

În cadrul învățământului primar, gimnazial și liceal, învățătorul și profesorul au rolul de a le 
forma elevilor o concepție despre ce înseamnă școala și rolul ei în viața individului; au un rol 
decisiv în formarea conceptului despre școală. 

Toți elevii trebuie să fie implicați în programul educativ, dar fiecare diferit în funcție de 
posibilitățile pe care le are fiecare. Fiecare copil e unic, fiecare e diferit și fiecărui elev îi trebuie 
acordată o șansă, capacitățile lor sunt diferite și fiecare poate avea o valoare, un loc, un statut; ceea 
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ce-i conferă siguranță și plăcere și îl poate să îl determine să îndrăgească mediul școlar. Copii 
trebuie să aibă un mediu de educație plăcut  care să le aducă satisfacții și să-i facă să vină la școală 
cu plăcere.   

Învățătorul și profesorul au rolul de a-i face pe elevi să înțeleagă care este rolul educației  atât pe 
termen scurt dar și pe termen mediu și lung; care sunt finalitățile educației și rolul ei în viața 
omului.  

Fiecare cadru didactic are responsabilitatea educației elevilor și a prevenirii abandonului școlar 
în mediul educațional prin implicarea de care dă dovadă  în a crea un mediu educațional plăcut.    

 

Bibliografie:  

Alin Vasile Goga, D.A.R., Ce este abandonul școlar? Cauze și modalități de prevenire, 
episcopiadevei.ro/index.php/2015/10/20  

Ioan Bontaș, Pedagogie, Tratat, Editura Bacall, 2001, București  

"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti, 2006 
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ABSENTEISMUL 

 
 

Propunător, Prof. Protopopescu Florina 
Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel” 

Domneşti/ Argeş 
 

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană determină mai multe probleme emoţionale la 
copii decât în trecut.  

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 
dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare 
şi notare, frica de examene, constituindu-se în adevăraţi  factori stresori pentru elevi carele evită 
prin fuga de la ore.  

Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al 
existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 
motivaţie, încredere în educaţia şcolară.  

Absenteisul este o problemă socială;  o conduită evazionistă, cronică, care reflectă atitudinea 
structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredre în educaţia şcolară, fuga de la ore este o problemă 
predominant emoţională,  este o formă de manifestare a devianţei şcolare o reducere a 
ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile grupului. 

Forme:  
 absenteism selectiv- fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la 

câteva discipline;  
 absenteism generalizat- fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează 

abandonul şcolar; 
 căutarea singurătăţii - reacţie la tensiunea puternică intra-  sau interpersonală; 
 dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi); 
 dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’); 
 atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem; 
 semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală: funcţia de separare / individualizare. 

Cauzele absenteismului: 

 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); 

 care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, 
neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate; 

 care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 
supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) 
evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, politici 
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale (în şcolile de ,elită’’); 

 foarte importantă este şi variabila vârstă:  
 la elevii mici - fuga de la şcoală poate fi o manifestare a ,,fobiei şcolare’’; cauze: dependenţă 
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crescută de părinţi, părinţi care valorizează excesiv educaţia şcolară; stiluri parentale 
supraprotectoare, autoritare sau indiferente; strategie defensivă faţă de colegii violenţi, eşecul 
şcolar, situaţii umilitoare 

 la elevii mari - fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (proces de deliberare, luare a 
deciziei); cauzele pot fi: frica de evaluare, de eşec, fobia / anxietatea socială (frecventă în perioada 
adolescenţei, manifestată prin anxietate faţă de situaţia de a fi observat de colegi, teama de a vorbi 
în public, teama de a interacţiona cu persoane de sex opus, teama de critică, stimă de sine scăzută); 
teama de pedeapsă, teama de pierdere a statutului în grup 

 riscurile fugii de la şcoală: depresia, consum de toxice legale şi ilegale, acte delictuale, 
abandon  şcolar. 
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ABANDONUL ŞCOLAR                                                                
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 

Înv. Proțiuc Andreea Nicoleta                                                            
Școala Gimnazială „Caius Iacob” Arad 

  

Abandonul şcolar se referă la o conduita de evaziune definitivă ce constă în încheierea 
frecventării instituțiilor de învățământ, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a 
ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii 
actului de studii început. Școlarii care abandonează instituția de învățământ sunt cei care s-au făcut 
remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în 
nenumărate rânduri.  

Abandonul școlar este cu atât mai periculos cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, știindu-se însă eforturile însemnate ale societății, care și-a epuizat o serie de resurse. 
Așadar, abandonul şcolar reprezintă o gravă problemă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, deoarece, în zilele                   
noastre, nu se ține seama de ierarhizare, nefiind catalogată ca valoare în sine; din păcate, un număr 
tot mai mare de tineri nu mai consideră şcoala ca principal mijloc de educație, ca factor stabil în 
derularea viitorului. 

Caracteristicile abandonului şcolar demonstrează că acest tip de comportament este considerat 
primejdios pentru cei aflați în cauza și nu numai. În primul rând, cei care renunță la şcoală nu au 
nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi 
civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități, idealul 
educațional neexistând în acest caz. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Deoarece abandonul școlar se manifestă într-un număr tot mai mare de la an la an, se     încearcă 
întocmirea unui program care să accentueze dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru 
în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar declanșa și 
favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii,. Scopul acestui program este de a 
preveni şi a soluționa unele situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

În cele mai multe cazuri, instituțiile de învățământ aflate în zone defavorizate sunt caracterizate 
de izolare, de lipsa bunurilor materiale şi de lipsa oportunităților de succes socio-profesional pentru 
absolvenți.  

În lipsa motivației, mulți dintre elevii claselor gimnaziale abandonează  în primii ani de studiu, 
și își ajută familile la treburile gospodăriei, ori muncesc cu ziua la persoanele cu o stare materială 
mai bună.  

Condițiile precare ale comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de 
a oferi copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor 
prin muncă de către familie. Deficitul motivației pentru învățătură se argumentează prin presiunile 
de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității.
  

Factorii prezentați, care declanșează părăsirea școlii, ar putea fi eliminați prin ghidarea 
fondurilor disponibile spre şcolile din zonele defavorizate, prin stabilirea unor legături cu centrele 
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de instruire existente, prin crearea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi 
garantarea hranei pentru elevii care au domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

O a doua cauză a abandonului școlar constă în cultura de origine a elevilor.   

Studiile din domeniul educațional au marcat faptul că mediul socio-cultural, de proveniență al 
elevilor, este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al 
școlarului. Se afirmă ca fiind esențială atitudinea familiei în raport cu şcoala.  

Drept urmare există experiențe în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare 
prin atitudinea lor faţă de instituția de învățământ. Principalele forme de manifestare a deviaţiei 
şcolare se consideră ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la 
şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi 
suicidul.  

Ca măsuri de prevenire a abandonului școlar, se impun următoarele: măsuri psiho-pedagogice şi 
psiho-sociologice care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate pentru realizarea 
unei inserții socio-familiale pozitive; măsuri socio-profesionale decurgând din măsurile psiho-
pedagogice şi psiho-sociale; măsuri psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme 
caracteriale, comportamentale, emoționale, tendinte agresive; măsuri juridico-sociale ce permit 
creşterea gradului de influențare socială prin popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în 
general. 

În concluzie educaţia pentru fiecare reprezintă o necesitate a zilelor noastre. Cu toții avem 
datoria de a ne implica și de a încerca să combatem abandonul școlar cu care ne confruntăm. 
Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca rata 
abandonului școlar să scadă, iar viitoarele generații să devină personalități active și creatoare, cu un 
rol bine stabilit în societate. 

 

Bibliografie: 
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Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 

Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
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COLABORAREA FAMILIE – ŞCOALĂ 

 
 

Prof. inv. primar Prunean Carmen Luminita 
      
 
 Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 

factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă 
la viaţă, să fie pregătit pentru muncă.  

 
Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea 

şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. 
Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special 
pentru a sigura reuşita şcolară. 

 
 Motto: 
“Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşii sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-
mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” Din Child’s Appeal 

 
Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, oricât 

de competenţi ar fi educatorii. 
Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în 

viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de 
cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător.  

Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, 
în şcoală şi de la comunitate. 

Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni 
dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. 

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 
Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât 

ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 
Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 

influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre 
cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le 
datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului 
din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă 
copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, 
obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi 
gândirea copiilor.  

Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de 
învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la 
învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze 
tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. 
Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să 
ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 
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încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-
acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici 
trebuie reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, 
toate acestea influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 
6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. 

Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu 
doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. A fi 
părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca 
ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta 
cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în 
alegerea unei şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna 
credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. 
Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. 

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza 
prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi  subiect este copilul nostru 
şi şcolarul nostru. 

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-
l motiveze şi să-l ajute. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă 
la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul 
decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ 
impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de 
persoane pregătite în mod special pentru acest lucru.  

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de 
a stimula calitatea de om.  

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi 
scop – formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 
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6. Revista Învăţământului preşcolar, 3-4/ 2000 

                              

1699



 

ABANDONUL ȘCOLAR- între ieri și mâine 

 

Puchiu Doina Silvia                                                                     
PIP Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul“ Alexandria 

 

Îmi amintesc și acum de vremea copilăriei petrecute la țară, de mirosul de iarbă proaspăt cosită , 
de colbul ce-mi ,,îmbrăca” picioarele goale , de diminețile răcoroase de vară , de cântecul greierilor 
la lăsarea serii, de colegii și de profesorii mei dragi de care-mi este tare dor și pe care îmi doresc să-
i revăd, de câte ori merg la ,,casa de la țară”. Pe ulițele satului sunt copii, dar parcă au uitat să se 
joace și să se bucure de tot și toate . …. 

Îmi amintesc cum mergeam de drag la școală, cum așteptam nerăbdătoare începutul fiecărui an 
școlar, cum mă ,,inunda “sentimentul de emoție la vederea celor care mi-au pus stiloul din mână și 
care au determinat alegerile privind meseria pe care aveam să o practic. Domnul Trandafir chiar a 
existat și aș vrea să cred că încă există în școlile din România . Mă gândesc ca astfel, copiii ar fi 
încurajați să meargă la școală, să citească o carte, să scrie o poezie …..După mulți ani petrecuți în 
mijlocul copiilor, consider că: 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo,  
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel 
de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 
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 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 

Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală.  

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 

Ar fi multe de spus în privința  unui astfel de subiect delicat. Până să ne hotărâm să facem ceva, 
soarta acestor copii este în derivă, iar ei așteaptă, chiar dacă nu o spun, cea mai bună soluție pentru 
a se ,,vindeca“.  
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Ce este abandonul școlar? Cauze și modalități de prevenire 

 

 

Prof. Puha Alina Florentina                                                              
Jud. Braila 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala.  

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.                                                    

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
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manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 
 
 

PROF. EDUCAȚIE PLASTICĂ PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA 
ȘC. GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN  CEL  MARE” 

ALEXANDRIA, TELEORMAN 
 
 

MOTO: ,,Cel care deschide uşa unei şcoli, închide o închisoare.” – Victor Hugo 
 
Încep a pleda pentru frecventarea cursurilor școlare prin acest citat care îmi place foarte mult, el 

putând fi interpretat în mai multe sensuri. 
Înainte de a fi profesor, omul acela care știe tot și are toate metodele și procedeele la îndemână 

în a-și preda materia, indiferent cat de ,,importantă” este ea (cu referire la materiile de examene, 
cele care sunt considerate mai importante decât celelalte materii-iar asta este o realitate a 
învățământului, azi!),  profesorul este cel care educă elevii a deveni oameni în viață. ,,Închisoarea” 
la care se referă Victor Hugo este tocmai ,,ușa închisă cunoașterii”, aceasta fiind dobândită ciclic, în 
ani, de către elevi, condiția fiind de a veni regulat la școală.  

În general, elevii frecventează cursurile, acestea fiind gratuite și obligatorii în învățământul 
românesc. În particular, lucrurile se schimbă…învățământul este gratuit, însă este destul de 
costisitor să umpli ghiozdanul cu tot ceea ce este necesar, pentru un elev, multe familii trăind drama 
de a nu avea locuri de muncă, unii trăind doar din alocațiile copiilor. Aceste cazuri, la mine în 
școală nu sunt numeroase, dar, totuși, există… Din cauza acestor neajunsuri, elevii sunt nevoiți să 
abandoneze școala, de cele mai multe ori fiindu-le rușine să apară în clasă cu ghiozdanele lor cu 
minimum necesar din ceea ce ar avea nevoie… Rolul nostru este de a preveni abandonul școlar prin 
mediere și consilierea familiior acestor copii, încercând să-i facem conștienți de prezența la cursuri, 
acolo, în clasă, primind informările necesare din toate domeniile, sursa de informare gratuită care în 
viitor le transformă gândirea, viața și viitorul lor depinzând de acestea. De asemenea, periodic, la 
nivel de școală sunt organizate activități de strângere de fonduri, în urma cărora, cu discreția 
necesară, familiile sunt ajutate, copiii putând fi integrați în colectivele de elevi. 

Ar mai fi copiii lăsați în grija rudelor de către părinții plecați la muncă în străinătate. Chiar anul 
acesta am avut un caz, elev în clasa a V-a, în luna septembrie și jumătate de octombrie, copilul n-a 
venit la școală. Am întrebat constant elevii ,,Ce știți de colegul vostru? , răspunsurile fiind diverse, 
unul fiind baza celorlalte…el nu venea la școală deoarece mama lui plecase la muncă, tata era dus 
în altă țară, divorțați părinții, copilul fiind lăsat în grija fratelui mai mare, care avea 19 ani. Nu se 
putea ocupa de el, având și el preocupările unui adolescent, evident. Am luat măsuri, familia a fost 
ajutată în a înțelege importanța frecventării cursurilor, de atunci copilul nemaiabsentând, foarte mult 
fiind ajutat și de colegi de a se integra în colectiv, știindu-se faptul că, la început de ciclu gimnazial, 
toți elevii au nevoie de ajutor și de stimuli din partea familiei, a colegilor, a profesorilor de la clasa. 

 Fiind profesor de educație plastică, le spun elevilor cât de importantă este această materie în 
dezvoltarea lor personală, în cunoașterea de sine, în armonizarea culorilor pentru a performa în viața 
de zi cu zi, culorile fiind cunoscute drept stimuli pentru a deschide apetitul zilnic de a învăța cu 
drag, la orice materie.  

O altă situație nedorită este aceea a copiilor care suferă de boli, unele tratabile, dar care durează, 
în timp, altele incurabile, dar care, noi tot trebuie să fim alături de copii, să-i ajutăm, să-i sprijinim 
în măsura timpului disponibil, al nostru și al lor, ca elevii să nu piardă, totuși, anii de școală. Este 
foarte greu, dar nu imposibil! 

O altă cauză ar mai fi dependența timpurie de alimente și băuturi nepermise la vârstele mici, 
chiar și dependența de droguri, acestea fiind interzise și la vârste mai mari în țara noastră. Ca o 
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măsură îmbrățișată cu drag în școala noastră, ar fi cursuri de artă în activități extrașcolare, teatru, 
educație cinematografică, reciclarea creativă a deșeurilor, activități sportive în aer liber, ecologia 
practicată implicând și familia, prietenii. Și multe alte provocări, toate având scopul de a le distrage 
atenția de la tentațiile care duc la abandonul școlar, și a le forma un stil de viață sănătos și un mediu 
sustenabil. 

Educația este cea care ne salvează copiii de ,,închisoarea” cu care am deschis această ,,pagină”. 
Deschizătorii ,,închisorii” sunt dascălii școlilor noastre, fiecare având menirea de a descoperi 
potențialul copiilor și de a-i îndruma pe calea talentelor lor multiple. 

De păsarea noastră pentru alții depinde să prevenim abandonul școlar! Să prevenim e mult mai 
ușor, decât să combatem! Împreună suntem o forță și putem preveni abandonul școlar! Elevii pot 
simți că școala este o a doua familie, dacă noi le deschidem ușa pentru a intra cu încredere în marea 
familie a educației, ȘCOALA! 

O să închei tot cu un citat, 
,,Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să 

probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine.” – John 
Amos Comenius 
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Integrarea elevilor cu dificultăţi de învăţare                                                

în învăţământul tehnic şi profesional (Studiu de caz) 
 
 

Prof. Purnavel Melania 
Liceul tehnologic meserii și Servicii, Buzău 

 
 
Tulburarea hiperchinetică sau deficitul de atenţie şi hiperactivitate este o tulburare de dezvoltare 

caracterizată prin impulsivitate, hiperactivitate şi deficit atenţional. Se manifestă în diferite medii în 
care copilul interacţionează: acasă, la şcoală şi în diferite stadii de dezvoltare. Poate fi depistată încă 
de la vârsta preşcolară,cel mai târziu la cinci, şase ani. ADHD este una dintre cele mai frecvente 
afecţiuni comportamentale întâlnite la copii şi adolescenţi. Studiile arată că un procent de 5% din 
copiii de vârstă şcolară prezintă simptome ADHD. 

ADHD reprezintă abrevierea din limba engleză a Attention Deficit Hyperactivity Disorder, o 
tulburare de tip comportamental care apare tot mai frecvent ca diagnostic pentru copii şi 
adolescenţi. Aceşti copii nu se odihnesc niciodată, sunt într-o permanentă mişcare, au tendinţa de a 
întrerupe vorbirea cuiva şi de a vorbi fără a fi întrebaţi; adesea provin din categoria copiilor abuzaţi, 
traumatizaţi în copilarie timpuriu. 

Ca profesor, sunt interesată să ajut elevii să devină atraşi de învaţare, să găsesc soluţii eficiente 
pentru cei care „creează probleme‖. Un astfel de copil este şi ,,Popescu‖ care se mişcă într-una în 
bancă, şi pleacă prin clasă în timpul orelor de curs deranjând colegii. Apoi am observat la el un grad 
scăzut de implicare în activităţile şcolare (capacitate scăzută de efort), nu respectă regulile clasei 
sau şcolii, manifestă un grad foarte ridicat de indiferenţă faţă de activităţile didactice (plictisit), este 
slab motivat de şcoală, agitat, renunţă uşor la sarcinile în care se implică. 

„Popescu a devenit în sala de clasă un copil problemă prin continua sa mişcare, dificultatea de a 
sta la locul său şi de a păstra liniştea. 

Sindromul ADHD impune informarea şi formarea părinţilor şi a cadrelor didactice pentru a le 
oferi soluţii la problemele specifice ridicate de simptomele ADHD, fiind vizate în special metodele 
didactice, managementul comportamentului şi strategiile specifice de educaţie, precum şi elemente 
care pot duce la dezvoltarea necesarei colaborări între şcoală, familie, comunitate şi chiar 
comunitatea medicală. 

Alături de strategiile de intervenţie în plan comportamental se impune adoptarea unei serii 
coerente de metode educaţionale adaptate ADHD. Totodată, este recomandat ca acest set de 
intervenţii şi abordări diferenţiate să fie dublate de consiliere familială şi individuală. 

Impreună cu părinţii am apelat la evaluările şi recomandările de tratament oferite de psihiatru. 
Psihologul şcolar şi medicul de familie vor identifica şi monitoriza implementarea tratamentelor 
prescrise, iar psihoterapeutul/psihologul clinician va stabili în primul rând diagnosticul, după care 
va pune în aplicare un plan de intervenţie terapeutic. Psihiatrul va prescrie un tratament 
medicamentos. Un prim pas necesar pentru a-l ajuta pe Popescu a fost să il conving să accepte un 
sprijin constant atât din partea mea cat şi a celor specializati (psiholog, terapeut) şi să işi accepte 
condiţia deosebită pe care o are faţa de ceilalţi. 

Ca principii şi soluţii de acţiune pentru cadrul didactic şi pentru părinţi se recomandă: 
 managementul timpului alocat copilului; 
 vizibilizarea importanţei pe care o au învăţarea,auto-controlul şi auto-organizarea; 
 stabilirea unui program clar de activitate; 
 utilizarea unui sistem de recompense simbolice şi sancţiuni pentru comportamentele 

dezirabile sau indezirabile; 
 utilizarea unor formule clare de adresare,fiind obligatoriu ca părintele/cadrul didactic să se 

asigure că atenţia copilului este atrasă inainte de a i se transmite elemente importante privind 
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 sarcinile de lucru; 
 creşterea timpului petrecut cu familia; 
 abordarea temelor/sarcinilor mai dificile la inceputul programului; 
A avea grija de un copil cu ADHD nu este o sarcina deloc uşoară, fiind un efort permanent 

marcat deseori de frustrări şi probleme care par la un moment dat copleşitoare. Un prim principiu 
care nu trebuie uitat de către cadrele didactice şi părinţi este ca aceşti copii pot învăţa foarte bine şi 
depinde deseori numai de capacitatea adultului de a identifica soluţiile potrivite pentru a converti 
simptomele suparatoaere în avantaje notabile pentru succesul şcolar. 

Este important a se oferi copilului structura clară şi rutina pentru activităţile zilnice.In funcţie de 
contextul specific, activităţile extraşcolare şi concentrarea pe termen lung asupra pasiunilor 
manifestate de copil reprezintă o posibila cheie de success pentru o viitoare carieră marcată de 
energia deosebită şi pasiunea pentru domeniul identificat. 

Modalităţi de abordare a copiilor cu dificultăţi de învăţare 
Elevii hiperactivi nu sunt la fel de capabili, precum ceilalţi,să utilizeze informaţiile mentale 

atunci când trebuie să se gândeasca la o anumita situaţie sau problemă.In acest caz,ar fi de mare 
ajutor găsirea unor modalităţi de reprezentare a problemei şi a soluţiilor alternative de rezolvare 
într-un mod cât mai concret.Se recomandă brainstormingul. 

Copiii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de o abordare specială în clasă. Pentru a face faţă unor 
astfel de copii, cadrul didactic trebuie să-şi modifice întregul stil de lucru în clasă. Astfel, dacă 
elevul manifestă impulsivitate, cel mai indicat este să se ignore comportamentele necorespunzătoare 
de importanţă minoră, să fie recompensat sau pedepsit imediat ce comportamentul s-a produs, să fie 
supravegheat în pauze. 

Este foarte important ca învăţătorul/profesorul să evite criticarea copilului, în special în faţa 
clasei. Fiecare comportament pozitiv, indiferent dacă este de importanţă minoră, trebuie imediat 
evidenţiat şi subliniat. 

Profesorul poate chiar încheia un contract comportamental cu copilul, câştigându-i astfel 
încrederea. Copilul trebuie instruit să-şi controleze propriul comportament. Astfel i se spune că nu 
va fi numit să răspundă la lecţie decât dacă ridică mâna. Sub nicio formă nu se vor lua în 
consideraţie răspunsurile date de acesta dezordonat. 

Dacă elevul are dificultăţi în susţinerea atenţiei la sarcină, este indicat să fie aşezat într-o zonă 
liniştită a clasei, departe de fereastră, lângă un coleg ce poate fi luat ca model. Este bine ca unui 
astfel de copil să i se acorde mult timp pentru realizarea sarcinilor. De regulă, sarcinile lungi se 
fragmentează în secvenţe mai scurte.Pentru obţinerea unui calificativ mai bun,cerinţele trebuie să 
fie mai reduse, pentru a-i da copilului sentimentul reuşitei. De asemenea este indicat să i se dea 
teme mai scurte. Când vorbeşte cu un copil cu dificultăţi de atenţie, profesorul trebuie să-l privească 
în ochi. Un cadru didactic experimentat poate să-l atenţioneze fără a-l pune în inferioritate în faţa 
colegilor. 

Cei mai mulţi copii cu probleme comportamentale sunt dezorganizaţi, împrăştiaţi. Este indicat 
să se utilizeze material vizual în predarea lecţiei. Copilul va fi ajutat să-şi organizeze activitatea. I se 
poate chiar impune să aibă o agendă în care să-şi noteze toate sarcinile şi temele pentru acasă. Un 
astfel de copil trebuie controlat regulat dacă şi-a făcut temele şi încurajat să-şi ţină lucrurile în 
ordine. Este bine să i se dea sarcinile pe rând, pentru a evita confuzia. Învăţătorul îl poate ajuta să-şi 
stabilească scopuri pe termen scurt, pentru a savura mici succese ce au darul de a-i îmbunătăţi stima 
de sine. 

De regulă, aceşti copii au o dispoziţie proastă, fapt pentru care ei trebuie să fie în permanenţă 
încurajaţi. Este bine să fie lăudaţi pentru rezultatele obţinute şi pentru comportamentul pozitiv. 
Profesorul trebuie să-i vorbească cu calm, fără ameninţare, chiar dacă el manifestă nervozitate. 
Înainte de a-i face reproşuri, trebuie să ne asigurăm că a înţeles instrucţiunile. Sunt extrem de utile 
discuţiile individuale ale cadrului didactic cu copilul şi consultările frecvente cu părinţii. Este bine 
să i se dea posibilitatea de a fi lider în clasă sau să-şi ajute un coleg-model. 

 Se evită pe cât posibil implicarea copilului în activităţi sociale cu grad competiţional ridicat, 
acestea putând provoca activare, dezorganizare şi frustrare. În schimb, se încurajează învăţarea în 
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colaborare cu alţi colegi şi chiar se dau sarcini de acest tip. Un astfel de copil trebuie recompensat 
frecvent, pentru a-i creşte stima de sine în clasă. I se dau chiar responsabilităţi sociale, spre exemplu 
este numit responsabil cu disciplina în clasă pe timpul pauzelor, pentru a fi privit într-o lumină 
pozitivă de către colegi. 

Toate aceste măsuri au şi rolul de a susţine un demers psihoterapeutic atunci când copilul 
beneficiază de un astfel de serviciu. În acest caz, programul implementat în clasă se stabileşte 
împreună cu psihoterapeutul şi cu părinţii copilului. 

 
Un rol extrem de important îl are relaţia ce se stabileşte între părinţii unui copil cu probleme 

comportamentale şi învăţătorul acestuia. Printr-o bună colaborare, prin monitorizarea activă a 
comportamentului copilului, rezultatele nu vor întârzia să apară. 

Rolul cadrului didactic 
Ca roluri identificăm: 

 programe individuale de lucru; 
 sarcini de lucru diferenţiate; 
 metode difrerenţiate de predare a abilităţilor de citire/scriere şi calcul; 
 adaptarea metodelor şi mijloacelor de predare-învăţare, evaluare la specificul 

elevului; utilizarea unor modalităţi alternative de comunicare; 
 metode potrivite fiecărui individ, adaptate capacităţilor de înţelegere; 

conţinuturi şi sarcini simplificate în activităţile şcolare; elaborarea unor planuri de 
intervenţie personalizate. 

Responsabilităţile cadrului didactic 
Ca responsabilitati identificăm: 

 să tratăm individual copiii cu dificultăţi de învăţare; să-i învăţăm să lucreze 
independent; 

 să le acordăm sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor 
şcolare; să-i îndrumăm către persoane specializate pentru a beneficia de programe de 
terapie; să folosim frecvent sistemul de recompense; să le creăm un climat afectiv 
confortabil; 

 să avem o colaborare strânsă cu părinţii, şcoala şi elevul. 
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Prevenirea abandonului școlar – o misiune importantă a școlii românești 

 

Întocmit: Prof în înv. Primar și preșcolar Puscas Monica – Camelia                         
Scoala gimnazială Andrei Muresanu, jud Sălaj 

 

Abamdonul școlar contituie o problemă prioritară și majoră a învățământului românesc.            
Se caută soluții pentru preântâmpinarea abandonului școlar și se analizează cauzele acestuia. 
Abandonul școlar reprezintă forma extremă a absenteismului, adică încetarea frecventării școlii și 
părăsirea definitivă a sistemului educațional înainte de terminarea ciclului de studii început.  

Cauzele abandonului școlar sunt de natură socială sau materială. Scoala împreună cu primăriile 
și cu părinții elevilor caută soluții peentru reducerea ratei abandonului școlar.  

Una dintre soluții a fost găsită la nivelul administrației centrale și anume garantarea alocației de 
stat pentru copiii care frecventează învățământul obligatoriu, ceea ce a dus la o reducere 
semnifivativă a abandonului școlar. 

Voi aminti câteva din cauzele care au putea duce la absenteism sau abandon școlar: 

 Lipsa locurilor de muncă pentru părinții elevilor care au de urmat cursurile învățământului 
obligatoriu; 

 Situația financiară dificilă, sărăcia familiilor de rromi care trăiesc din ajutor social; 

 Numărul mare al membrilor familiei; 

 Lipsa condițiilor de trai și materiale, astfel că unii  copii lucrează în gospodăriile lor și al 
altora pentru bani.  

 Unii elevi după ce rămân repetenți refuză să mai frecventeze școala. 

Cadrele didactice au un rol important în prevenirea absenteismului și a abandonului școlar 
pentru că au la îndemână o serie de metode prin care pot să îi atragă pe copii la școală . Laptele , 
cornul și microbuzul nu rezolvă problema abandonului școlar . Voi aminti câteva măsuri care se 
impun în scopul reduceri ratei abandonului școlar : 

 Activitate diferențiată cu elevii care întâmpină dificultăți la învățare; 

 Integrarea copiilor rromi în colectivul clasei; 

 Incurajarea copiilor cu risc de abandon școlar și oferirea de stimulente. (diplomă pentru cel 
mai bun sportiv , pentru cel mai frumos desen s.a), chiar și încurajări verbale.  

 Vizite la domiciliul elevilor problemă; 

 Meditații, cel puțin o oră pe zi pentru elevii cu dificultăți la învățare; 

 O bună colaborare școală familie; 

 Integrarea copiilor rromi în colectivul clasei și în activități extrașcolare plăcute elevilor                  
(excursii, vizite s.a ); 
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 Activitate de cosiliere a părinților și elevilor aflați în dificultate  ; 

 Acordarea de burse de merit, burse socială, alocații pentru copii, rechizite gratuite s.a ; 

Cadrelor didactice le revine rolul de a integra copii defavorizați care provin din familii  sărace , 
cu mulți copii și care nu au fost înscriși la nici o formă de învățământ și care nu știu care este rolul 
școlii în educarea copiilor, de asemenea îi vor învăța pe copii să depășească eșecurile.  

Cadrele didactice vor întocmi proiecte care vor urmări reducerea absenteismului abandonului 
școlar în scopul dezvoltării unei personalități armonioase la copii și pentru a întări colaborarea 
școală părinți și copii. Cadrul didactic are datoria de a cunoaște coopii, de a-i învăța de – ai ajuta și 
sprijini la nevoie, din primii ani de viață trebuie să îi învețe pe copii ce înseamnă prietenie, 
încredere și respect față de ceilalți copii. 

Efectele abandonului școlar sunt dramatice cu impact negativ major asupra societăți în general, 
de aceea acest fenomen trebuie analizat , controlat pentru depistarea cauzelor care îl determină și 
prin implementarea unor măsuri și programe eficiente de prevenire și combatere a acestei probleme 
grave cu care se confruntă învățământul romanesc actual. 
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 Vrășmas Ecaterina Adina , Educație timpurie și Grădinița adaptată, București , Asociația 
RENINCO România, 2008 

 Ungureanu, Dorel, Educație integrată și școala inclusivă, Editura de Vest, Timisoara, 2000 

 Grațiela Sion, Psihologia Vârstelor, București, Editura Fundația România Mare,2007 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 

Prof. înv. primar Pustai Nicoleta 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Abram, Judeţul Bihor 

 
 

Transformările economice, sociale, culturale şi politice prin care societatea noastră a  trecut în 
ultimele decenii au schimbat viată multor familii din ţara noastră. Astfel, numeroase familii trec 
printr-un proces complex de redefinire a propriilor valori şi de adaptare la  exigenţele zilelor 
noastre. Educaţiei îi revine rolul esenţial  de a pregăti oameni capabili să se adapteze sau chiar să 
anticipeze şi să provoace transformările lumii contemporane. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă şcoala în societatea românească 
contemporană o reprezintă abandonul şcolar. Acesta poate fi privit ca un fenomen de încetare a 
frecventării şcolii, părăsirea timpurie a sistemului educaţional, indiferent de nivelul la care s-a 
ajuns, înaintea obţinerii unei calificări recunoscute printr-o diplomă de absolvire, respectiv înaintea 
finalizării studiilor prevăzute pentru ciclul şcolar început. Din punct de vedere educaţional despre 
abandon şcolar se poate vorbi la orice vârstă şi în orice etapă de instruire. În oricare asemenea 
situaţie, abandonul şcolar creează premizele eşecului  integrării sociale, în sensul că reduce 
semnificativ şansele individului de a se autorealiza în domenii de activitate legale. 

Problema abandonului şcolar poate fi privită din două direcţii. Pe de o parte, ar fi punctul de 
vedere al şcolii tradiţionale, care proiectează întreaga vină a părăsirii timpurie a şcolii asupra 
elevului invocând diferite cauze comportamentul inadecvat al acestuia, rezultatele şcolare modeste, 
starea sa psihologică şi nivelul dezvoltării intelectuale, situaţia materială nefavorabilă, asocierea cu 
alţi elevi având acelaşi profil psihologic şi absenteismul.Al doilea punct de vedere priveşte 
fenomenul exact invers „culpabilizând” şcoala pentru nereuşita elevilor pe care îi consideră 
„excluşi”. Cauza principală fiind legată de de experienţele negative pe care le trăieşte elevul , pe 
fondul unor programe educaţionale de o calitate discutabilă, relaţiilor deficitare cu ceilalţi agenţi 
educaţionali implicaţi, imaturităţii intelectuale şi emoţionale a elevului incapabil să înţeleagă 
necesitatea terminării studiilor.  

Respingerea elev–şcoală apare pe fondul diminuării interesului intelectual, afectiv şi material al 
elevului faţă de şcoală. Alte cauze ale abandonului şcolar ar putea fi: 

- factori academici - relaţia alterată profesor – elev, calitatea slabă a programelor educaţionale, 
absenteismul şcolar, neimplicarea elevului în procesul instructiv – educativ, 

- factori sociali – incapacitatea elevului de a-şi face prieteni, marginalizarea/izolarea socială, 
asocierea cu alţi elevi având comportamente indezirabile, 

- factori extracurriculari-insuficienta participare la activităţile desfăşurate în şcoală (excursii, 
concursuri, ateliere, cluburi şi alte evenimente), 

- factori „de perspectivă” - convingerea că valoarea diplomei, calificării obţinute în şcoală este 
irelevantă şi nerecompensată corespunzător. 

Abandonul şcolar este rezultatul unei duble inadaptări, atât a elevului la rigorile şcolii, cât şi a 
acesteia la factorii interni (biologici şi psihologici)  şi externi (socioeconomici şi culturali) ai 
elevului.  

Cauzele care îl determină sunt multiple şi acţionează într-o manieră interdependentă. 
 
1. Cauze de ordin economic. Cei mai expuşi abandonului şcolar sunt copii proveniţi din familii 

cu un venit economic redus, proporţional cu nivelul de instruire, statutul socio-profesional al 
părinţilor, respectiv nivelul de viaţă al familiei. Sunt vulnerabili în faţa abandonului şcolar şi copii 
ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, rămaşi în grija bunicilor sau a altor rude. 
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2. Cauze de ordin sociocultural şi religios. Abandonul şcolar este mai frecvent la anumite categorii 
sociale. Fetele din comunităţile sărace vor fi orientate către activităţile  casnice, materne sau către 
mariaj. Băieţii pot fi angajaţi spre piaţa forţei de muncă. Acestui fenomen sunt expuşi elevii din 
mediul rural din cauza navetei prea dificile şi distanţei prea mare până la şcoală.                   
3. Cauze de ordin psihologic.Acestea acţionează cel mai frecvent în momentul în care elevul 
înregistrează un eşec şcolar. Reacţia lui poate depinde de capacitatea de a-şi mobiliza resursele 
psihointelectuale şi psihoemoţionale pentru a depăşi acele eşecuri precum şi de nivelul de 
autoafirmare. Insuccesul şcolar completat şi de etichetările „elev slab” sau „ratat” îi fac pe unii elevi 
să renunţe prematur la şcoală. 
4. Cauze de ordin pedagogic. Dintre acestea putem aminti calitatea vieţii şcolare, relevanţa 
conţinuturilor predate în raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, a metodelor şi stilurilor 
didactice ale profesorilor pentru stilurile cognitive ale elevilor, caracteristicile procesului de 
evaluare a randamentului şcolar al elevilor, deschiderea şcolii faţă de problemele cu care se 
confruntă comunitatea locală, managementul disciplinei elevilor în perimetrul şcolar. Aceşti factori 
acţionează într-o puternică interdependenţă având consecinţe grave în ceea ce priveşte fenomenul 
abandonului şcolar. 

Doi factori sunt importanţi în cauzarea abandonului şcolar: domicilierea elevului în aşa-
numitele zone defavorizate şi emigrarea temporară a forţei de muncă în străinătate.Din cauza 
situaţiei economice dificile din ţară, mulţi părinţi aleg să muncească temporar în străinătate, fapt ce 
poate avea consecinţe negative asupra întregii familii (în special de natură socioafectivă), deci şi 
asupra copiilor lor. În mediul rural mulţi copii sunt implicaţi în  activităţile gospodăreşti sau 
productive aducătoare de  venit necesar supravieţuirii familiei fiind principala cauză a absen- 
teismului şi în final a abandonului şcolar.   

 
Principalele activităţi pentru limitarea acestui fenomen sunt: 
 
- organizarea şi desfăşurarea unei campanii pentru informarea şi creşterea gradului de conştien- 

tizare a populaţiei şcolare privind riscurile părăsirii timpurii a şcolii de către copiii proveniţi din 
familii în care unul sau ambii părinţi au emigrat temporar în străinătate, 

- organizarea unui curs de formare adresat cadrelor didactice, respectiv aparţinătorilor care au în 
îngrijire copii expuşi riscului de abandon şcolar, prilej cu care vor fi abordate teme ce ţin de 
psihologia şcolară, psihologia vârstelor, managementul activităţilor şcolare şi extracurriculare, 

- dezvoltarea serviciilor de consiliere educaţională şi intervenţie psihopedagogică destinate 
elevilor în cauză care vor viza dezvoltarea capacităţii personale de autocunoaştere, formarea/ 
dezvoltarea imaginii de sine, a abilităţilor de comunicare, cooperare în cadrul unui grup, 
managementul conflictelor. 

 
În fiecare şcoală există un grup mai mult sau mai puţin numeros de elevi expuşi riscului 

dezangajării şi abandonului şcolar.  Factorii care conduc la o asemenea situaţie sunt extremi de 
diverşi şi acţionează într-o strânsă corelaţie. Dintre cele mai importante astfel de variabile putem 
aminti: agresivitatea (fizică sau verbală), rezultatele slabe la învăţătură, statutul socioeconomic şi de 
provenienţă, respectiv vârsta cronologică a elevilor.  

Modalităţile cele mai eficiente de prevenire a abandonului şcolar sunt repezentate de intervenţia 
asupra factorilor cauzatori, angajarea elevului în cât mai multe activităţi şcolare şi extraşcolare, 
respectiv sprijinirea celor care au dificultăţi la învăţătură. În caz contrar, efectele abandonului şcolar 
l-ar putea marca în mod negativ pe copil pentru tot restul vieţii şi, în plan general, s-ar putea 
răsfrânge asupra societăţii în ansamblul ei. 
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Abandonul școlar - o formă e eșecului școlar 

 
 

Prof. Pușcaș Angela, 
Liceul Tehnologic „Petru Maior”, Reghin 

 
 

Eșecul școlar determină efecte negative atât în plan psihologic individual, respectiv, o alterare a 
imaginii de sine a elevului în cauză, o limitare a dreptului elevului la o calificare profesională 
autentică și la exercitarea unor roluri sociale apreciate și recunoscute ca fiind valorizante pentru 
personalitate. Dintre indicatorii care sunt utilizați de obicei pentru aprecierea existenței unei situații 
stabilizate de eșec școlar, menționăm: abandonarea precoce a școlii; decalaj între potențialul 
personal și rezultate; părăsirea școlii fără o calificare; incapacitatea de a atinge obiectivele 
pedagocice; eșecul la examenele finale sau la concursuri; inadaptarea școlară etc. În acest context, 
există două tipuri de eșec școlar: de tip cognitiv și de tip necognitiv. Primul tip de eșec atestă 
niveluri scăzute de competențe, provocând rezultate slabe la examene și concursuri școlare, 
corigențe, repetenție etc.  Aceste niveluri scăzute de competențe se explică fie prin întârzieri în 
dezvoltarea intelectuală, fie printr-o serie de neajunsuri în plan motivațional, volițional și 
operațional. 

Un eșec școlar de tip necognitiv, care se referă la inadaptarea elevului la exigențele ambianței 
școlare vizează inadaptarea la exigențele vieții de elev, la exigențele de tip normativ pe care le 
presupune funcționarea corespunzătoare a fiecărei școli sau a oricărei colectrivități școlare. La 
nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Elevul dezadaptat recurge la abandonul școlar, la părăsirea precoce a școlii, în favoarea unui 
mediu mai puțin coercitiv, de regulă, al străzii sau al grupurilor de tineri necontrolați. Cauzele 
acestei dezadaptări școlare constau fie în probleme individuale de natură afectivă, cum ar fi teama 
sau repulsia față de școală, apărute în urma unor pedepse severe  sau a unor conflicte repetate cu 
părinții, profesorii, fie în determinări psiho-nervoase de natură congenitală: hiperexcitabilitate, 
dezechilibru emoțional, autism, impulsivitate excesivă.  

Abandonul școlar rezultă din condiționări multiple, unele ținând de elev, altele vizând școala, 
familia sau factori generali de ambianță educațională. Abandonul şcolar reprezintă conduita de 
evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent 
de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut 
remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în 
repetate rânduri în şcoală. Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este 
considerat deosebit de grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea 
profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară 
exercitării rolului de părinte şi celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  În al  doilea  rând,  neavând  
o  calificare, cei  care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, 
o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

Prevenirea abandonului şcolar se poate face prin identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc 
de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului de zi; implicarea 
sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; creşterea  gradului de  implicare a  
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comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de 
abandon şcolar; cultivarea unor relații interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-
familiale pozitive; depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendințe agresive. 
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Combaterea abandonului școlar 

 

Prof. Rada Oana ,                                                                      
Școala Gimnazială Iancu Văcărescu, Văcărești, Dâmbovița 

 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

 
Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
 

 îi lipsește motivația școlară; 
 are dificultăți de învățare; 
 are o rată a absenteismului mare; 
 are rezultate școlare slabe; 
 are imagine de sine scăzută; 
 este izolat față de colegi; 
 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
 are o lipsă reală a unui suport școlar; 
 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a 

lipsei unui control parental; 
 cerințe educaționale speciale; 
 stare de sănătate precară; 
 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de 

vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
 provine din medii sociale sărace; 
 nefrecventarea gradiniței; 
 lipsa unui model educațional din familie. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin 
necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi 
învăţării, cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i 
repere pe care să le urmeze; 
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 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de 
raportare la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
 control parental direct și activ în viața copiilor; 
 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 
 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu 

astfel de probleme; 
 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
 exigențele școlare să fie rezonabile; 
 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real 

al copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
 sistemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
 să existe o dotare materială adecvată în școală; 
 programe de consiliere pentru părinți; 
 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri. 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește.  

Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și 
preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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FENOMENUL DE ABANDON ŞCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar Radu Lucica 
Școala Gimnazială ”Sfânta Maria”, Mizil, jud. Prahova 

 
   
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii,părăsirea sistemului educativ,indiferent de nivelul la care s-a ajuns înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau inaintea încheierii ciclului de studii început. 

Din punct de vedere economic,abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului 
şcolar:cu cât indicele de abandon şcolar este mai mare,cu atât sistemul  şcolar respectiv este mai 
ineficient. 

Abandonul şcolar are o definiţie legală,în relaţie cu obligaţia frecventării şcolii;în cazul 
sistemului de învăţământ din ţara noastră,Regulamentul elevilor specifică faptul că frecventarea 
obligatorie a şcolii încetează la vârsta de 16 ani. 

Scopul: stabilirea factorilor interesaţi în prevenirea abandonului şcolar 
Şcoala, societatea, comunitatea locală şi uneori familia sunt principalii factori interesaţi de 

prevenirea abandonului scolar.Acest lucru se poate realiza prin diverse activităţi care au ca grup 
ţintă atât elevii cât şi părinţii,cadrele didactice,comunitatea locală şi instituţiile care oferă servicii 
sociale. 

Activităţile menite să prevină abandonul şcolar se împart în: 
activităţi educative 
integrarea copilului în programul zilnic 
 facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii 
 susţinerea performanţelor şcolare  
 stimularea creativitătii,aptitudinilor şi talentelor copiilor 
formarea deprinderilor igienice,lărgirea orizontului de cunoaştere,dezvoltarea conduitei de 

explorare a mediului înconjurator. 
activităţi extraşcolare 
jocuri,concursuri,proiecte 
vizite la muzee,plimbări în parc 
serbări şcolare 
intervenţii sociale 
 asigurarea mesei sau gustării de către o fundaţie. 
testare psihologică în vederea optimizării ritmului de dezvoltare a personalităţii. 
asistenţa psiho-pedagogică a copiilor cu risc de abandon şcolar,cu dificultăţi de 

învăţare,carenţe informaţionale şi adaptare şcolară. 
campanii de informare şi conştientizare a elevilor şi părinţilor asupra efectelor abandonului 

şcolar. 
activităţi de formare a specialiştilor 
formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive 
formarea cadrelor didactice în domeniul interculturalităţii 
formarea cadrelor didactice în vederea muncii cu tineri proveniţi din grupuri dezavantajate 
realizarea de materiale care să sprijine specialiştii în munca lor 
Cauzele abandonului şcolar 
Între cauzele principale ale abandonului şcolar găsim: cauze economice, socioculturale sau 

religioase, psihologice sau pedagogice. 
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 În cazul ţărilor sărace rata abandonului şcolar este foarte mare la nivelul şcolarităţii primare,în 
cazul tărilor cu o economie puternică se înregistrează rate înalte ale abandonului şcolar în 
învăţământul postobligatoriu. 

Copiii care trăiesc în familii sărace  au şanse mici de a îşi însuşi o educaţie şcolară completă, 
anumite familii nu au posibilitatea financiară de a plăti rechizitele şcolare, taxele, transportul la 
şcoală, uniforma. Alte familii plătesc şcolarizarea copilului reducând drastic resursele familiei, mai 
ales în situaţia în care elevul avea înainte responsabilităţi productive alături de parinţii săi.  

Cauzele de ordin sociocultural sau religios includ apartenenţa la clasa socială, apartenenţa 
etnică, rasială, sexul. Unele studii raportează o rată mai mare a abandonului şcolar la fete, indiferent 
de veniturile părinţilor; o explicaţie fiind participarea acestora la activităţile casnice, la îngrijirea 
fraţilor, la activităţi aducătoare de venituri. În cadrul societăţilor dezvoltate abandonul şcolar  al 
fetelor se corelează cu schimbările specifice pubertăţii:interesul pentru sexul opus, finalizat prin 
mariaje precoce sau graviditate atrage după sine abandonul şcolar. 

Abandonul este rezultatul unei interacţiuni personale insuficiente cu ceilalţi membri ai 
colectivităţii, fiind o consecinţă directă a sistemului de aspiraţii ale individului. 

Conform Teoriei constrângerii externe, abandonul şcolar nu este atât un produs al sărăciei,cât un 
produs al presiunii factorilor de mediu pe care individul nu poate să–i controleze. Între aceşti 
factori,care au un rol deosebit asupra menţinerii elevilor la şcoală se numără factorii de sănătate şi 
obligaţiile profesionale şi familiare. 

Teoria excluderii interpretează performanţele şcolare ale elevilor ca fiind simptomele şi nu 
cauzele directe ale abandonului şcolar. 

Inegalităţile economice,politice,structura socială şi anumite practici şcolare urmăresc 
descurajarea,stigmatizarea şi excluderea elevilor. 

Atât concepţia şcolii tradiţionale cât şi teoria excluderii recunosc faptul că o anumită rată a 
eşecului, factor cauzal în abandon există în majoritatea şcolilor şi sistemelor şcolare şi că şcoala 
ierarhizează în mod inevitabil elevii,ceea ce vine în contradicţie cu bazele ei democratice. 

Efectele abandonului şcolar 
Abandonarea şcolii este o problemă socială care generează un larg set de consecinţe 

negative.Cei care abandonează şcoala nu au şanse să câştige pe piaţa muncii,dar nu au nici şanse să 
fie integraţi în forţa de muncă.Cei care şi-au întrerupt studiile sunt într-o mult mai mare măsură 
dependenţi de programele de întreţinere şi ajutor decât restul populaţiei. 

Un elev care îşi rezolvă frustările şcolare va descoperi în curând efectul nefast a propriei decizii. 
Va avea o putere de cumpărare scăzută şi un stil de viaţă determinat de venituri reduse, dezamăgiri, 
frustări, deziluzii, stress mai mare decât îşi pot imagina majoritatea adolescenţilor. 

Cei care abandonează şcoala nu au calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice şi nici formaţia morală exercitării rolului de părinte şi celui de cetăţean al unei 
comunităţi. 

Cei care abandonează şcoala sunt viitori şomeri şi reprezintă o sursă de dificultăţi sociale şi 
pierderi,care depaşesc investiţia cerută de formarea initială. 
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Abandonul școalar 

 

Prof. dr. Radu Ștefan, 
Liceul cu Program Sportiv ”I. B. Soter” Buzău 

 

Abandonul școlar poate fi tradus ca o formă finală a deviației școlare, alături de copiat, fuga de 
la școală, absenteismul școlar. 

Cauzele care favorizează apariția acestor devieri comportamentale enumerate mai sus sunt de 
natură organică și psihopedagogică. 

Dacă pentru autoritățile școlare, copiatul constituie o conduită deviantă, o formă de înșelăciune, 
pentru unii elevi aceasta poate reprezenta o formă de ”supraviețuire”, o practică aprobată prin 
normele de grup. Din păcate însă, încălcarea frecventă a normei școlare, fără reacții din partea 
cadrului didactic sau a școlii slăbește prestigiul normei și duce astfel la înmulțirea actelor deviante 
în rândul elevilor. 

Fuga de la școală se manifestă în situații tipice, cum sunt conflictele majore cu părinții, 
respectiv, cu cadrele didactice, cu colegii, pretenții exagerate sau evaluări severe din partea 
părintelui/profesorului, evitarea situațiilor umilitoare din clasă etc., toate derulându-se într-un 
interval de timp variabil, iar dacă fuga de la școală devine un obicei al copilului, aceasta duce la 
absenteism. 

Absenteismul școlar constituie un fenomen cu o dinamică spectaculoasă în ultimele decenii în 
lume, numărul elevilor care lipsesc nemotivat de la ore crescând constant. Între fuga de la școală și 
absenteism se operează următoarea distincție: în timp ce fuga de la școală este interpretată ca o 
problemă emoțională, absenteismul școlar e definit ca o problemă socială, fiind explicat mai mult 
prin caracteristicile socio-culturale ale mediului de proveniență și apărând mai mult în mediul urban 
și în familiile sărace. 

Abandonul este ultima formă a deviației, ea fiind definită prin încetarea frecventării școlii, prin 
părăsirea sistemului educativ, indiferent denivelul sau ciclul școlar la care elevul a ajuns, înaintea 
încheierii ciclului de studii început sau înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple: 
 Cauze de ordin economic, socio-cultural și religios 
 Cauze de ordin pedagogic, psihologic etc 

Ca variante de recuperare, de corectare și prevenire a acestor devieri comportamentale, în speță 
abandonul școlar, trebuie să se desfășoare o serie de acțiuni de corectareva copiilor cu devieri de 
comportament, unde pedagogi specializați prin acțiunea de educarea să-i canalizeze pe „drumul 
bun”. 

Reeducarea se referă la acei copii ale căror devieri sau manifestări caracteriale reprezintă 
deprinderi formate în cursul vieții care au la bază un fond constituțional, dar care pot avea în unele 
cazuri, un substrat organic dobândit. 

De mare importanță sunt procesele, ședințele, prin care se realizează educarea și reeducarea 
copiilor și părinților în familie. 

Înaintea educației copiilor, pedagogia familiei subliniează importanța educării părinților și a 
tuturor membrilor adulți, dată fiind influența lor directă asupra copiilor. Părinții trebuie să posede 
cunoștințe sigure asupra modului în care să-și crească și educe copilul lor, pentru a realiza o 
personalitate echilibrată neuropsihic, orientată către societate și aptă de a rezolva problemele pe 
care le va pune într-o zi propriul cămin.  

Părinții sunt cei care, prin atitudinea lor educativă, pot ridica copilul, de la egoism la omul 
autentic, ajutându-l, în timp util, pe baza acelei cunoașteri pe care ei o pot deține. Foarte mult 
valorează armonia personală a părinților și atmosfera de cămin adevărat în formarea personalității 
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copiilor. Pentru o bună orientare socială, familia va trebui să realizeze de foarte timpuriu tendința de 
cunoaștere a lumii exterioare de către copil.  

Corectarea în cadrul familiei constă într-o acțiune psihopedagogică cu dublă direcție asupra 
copilului, cu scopul atenuării sau îndepărtării influențelor nocive, paralel cu ridicarea pragului său 
de rezistență psihică, dar și asupra familiei însăși, cu scopul de a lămuri cum să îndrume copilul și 
cum să realizeze propria transformare. 

De asemenea, necesitatea existenței unui parteneriat strâns familie-școală este de bun augur. La 
toate nivelele se regăsește necesitatea contactului între părinți și profesori care se dovedește totuși 
destul de dificil, deoarece cele două medii schimbă o cantitate mică de informații, iar raporturile lor 
nu sunt întotdeauna lipsite de neplăceri. 

Caracteristicile vieții de familie, atmosfera favorabilă sau nefavorabilă din cadrul ei, joacă un 
rol deosebit în adaptarea copilului la condițiile școlii, deoarece adesea, copilul, preocupat și mâniat 
de neânțelegerile dintre părinți sau care au grave rivalități cu un frate sau o soră, se răzbună 
manifestându-și agresivitatea față de colegii săi. 

Un factor social, de asemenea important în consolidarea procesului de integrare, îl constituie 
grupul de prieteni al copilului.  

Adaptarea copilului reprezintă problema principală a familiei și a școlii. O problemă extrem de 
complexă este legată de dificultățile societății românești, care are datoria ca, prin mijloacele pe care 
le are la dispoziție, să procedeze cu toată răspunderea la prevenirea și combaterea fenomenului de 
delicvență juvenilă, la nivel macro și microsocial. 

 
 
Bibliografie: 
 
 Manu, Beatrice, Kessler, Ioana, Metodologia cercetării în sociologie și psihologie, Ed. 

Fundația România de mâine, București, 2014 
 Goran, Laura, Psihologia educației, Ed. Fundația România de mâine, București, 2014 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 

Profesor pentru învățamântul primar, Rădulescu Paula 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.Efectele abandonului şcolar 
demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 
de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

 
Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 

manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

 
Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 

de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
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Astfel, se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului.  

Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 
lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la şcoala fiecare poate avea un loc, 
un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Trebuie plecat de la 
premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile 
lui sociale.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 

Bibliografie: 

 "Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei – Bucureşti 2006 

 Băban, A. (2001) Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj – Napoca 

 Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 
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Abandonului școlar 
 
 

Educ. Rajos Aniko Andrea 
G.P.P. TOLDI MUN. SALONTA 

 
 
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 

activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
îi lipsește motivația școlară; 
are dificultăți de învățare; 
are o rată a absenteismului mare; 
are rezultate școlare slabe; 
are imagine de sine scăzută; 
este izolat față de colegi; 
îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
are o lipsă reală a unui suport școlar; 
manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui 

control parental; 
cerințe educaționale speciale; 
stare de sănătate precară; 
manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 

vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
provine din medii sociale sărace; 
nefrecventarea gradiniței; 
lipsa unui model educațional din familie. 
Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 

Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu 

scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să 
le urmeze; 

schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la 
mediul înconjurător al copilului; 
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atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
control parental direct și activ în viața copiilor; 
limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

să evite supraîncarcarea școlară; 
să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 

probleme; 
să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
exigențele școlare să fie rezonabile; 
sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 

copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
să existe o dotare materială adecvată în școală; 
programe de consiliere pentru părinți; 
colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 
Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 

pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 

  
 
Bibliografie: 
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School, According to Their Own Reports. SAGE Open, 3 
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Abandonul școlar –Cauze și soluții. 

 
 

Profesor pentru învățământ preșcolar Rauț Ana Mirela 
Școala Gimnazială Padeș 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

 
Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 

 are dificultăți de învățare; 

 are rezultate școlare slabe; 

 are imagine de sine scăzută; 

 este izolat față de colegi; 

 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 

 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 

 are o lipsă reală a unui suport școlar; 

 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei 
unui control parental; 

 cerințe educaționale speciale; 

 stare de sănătate precară; 

 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 
vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 

 provine din medii sociale sărace; 

 nefrecventarea gradiniței; 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 
cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

 control parental direct și activ în viața copiilor; 
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 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 

 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 
probleme; 

 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 

 exigențele școlare să fie rezonabile; 

 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 
copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 

 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 

 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 

 să existe o dotare materială adecvată în școală; 

 programe de consiliere pentru părinți; 

 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 
Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 

pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește.  

 
Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și 

preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 

 
 
 Bibliografie: 
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Riscul de abandon școlar 
 
 
 

Prof. înv. Primar: Rădac Daniela 
Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Gîrda de Sus/ Ghețar 

 
 
 
P. M este elev în clasa a IV-a. În ultimul timp are tot mai multe absențe la școală și atunci când 

este prezent   nu mai prezintă interes pentru activități, este neîngrijit, obosit în permanență. 
Elevul este lăsat în grija bunicilor, deoarece  părinții  s-au despărțit, tatăl are probleme cu alcolul 

și nici nu își dorește să-l întrețină pe băiat, iar mama a plecat în străinătate pentru a putea să-i 
asigure întreținerea copilului, acesta fiind lăsat pe această perioadă în grija bunicilor materni. P.M. a 
fost afectat de divorțul părinților, dar acum este și mai afectat de plecarea mamei.  

Acesta lipsește de la școală, mințindu-și bunicii, deoarece s-a împrietenit cu câțiva copii mai 
mari din școală și aceștia cu  probleme de comportament și absențe. Sunt zvonuri că ar participa 
împreună cu ceilalți copii la furat prin sat, pentru  ași face bani rost de bani pentru țigări. 

Am luat legătura cu tatăl care a fost total dezinteresat, apoi cu bunicii  care nu știau prea multe 
despre situație, ei știind doar că merge la școală și că mai rămâne la ore suplimentare, după ce am 
văzut părerea familiei am avut o discuție și cu M. pentru a vedea de ce s-a ajuns în această situație, 
iar copilul mi-a spus că nu avea bani de rechizite și cei mai mari l-au împrumutat  după care a 
trebuit să meargă cu ei să îi ajute la treburi prin sat  și nu mai are timp de teme și de învățat. 

Atunci am stabilit împreună că vom rămane de trei ori pe săptămână după ore să facem temele 
împreună și să explicăm anumite noțiuni care nu au fost înțelese. 

Colegii de clasă l-au implicat în jocurile din pauză dar și în timpul activităților de la ore. 
Am discutat cu doamna care desfășoară actvitățile de artizanat la noi în școală și în zilele în care 

nu rămâne la recuperare merge la aceste activități și a început să lucreze aici cu mare plăcere fiind 
foarte interesat de țesutul la război. 

P.M. a fost implicat și în alte activități extracuriculare dând dovadă de mare îndemânare, dar cel 
mai mult îi place la atelierul de artizanat. 

Am ținut legătura tot timpul cu bunica aceasta a făcut eforturi mai mari pentru al verifica la 
teme și  la activitățile care le desfășoară în timpul liber. 

Elevul nu a mai înregistrat absențe, iar rezultatele la învățătură au fost mai mulțumitoare, P. M. 
și-a  descoperit pasiunea pentru țesut la război și pentru tradiții, iar doamna Aurelia îl ia cu 
dumneaei la târguri și expoziții, unde a reușit să își vândă câteva covorașe țesute de el, iar banii nu 
mai sunt o ploblemă atât de mare pentru copil acum.  

Copilul și-a făcut acum alți prieteni câțiva chiar din clasa lui, iar problemele lui de la școală s-au 
rezolvatt, reușind să termine cu bine clasa a IV-a și să obțină rezultate mulțumitoare la Evaluare 
Națională de la finalul clasei. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Prof. înv. primar RĂȘCANU MARINA 
ȘCOALA GIMN. NR. 14, Constanța 

 
 
Cel mai recent raport al Eurostat arată că România este a treia țară din Uniunea Europeană în 

ceea ce privește abandonu școlar. Alături de noi se află Malta și Spania. La popul opus, în coada 
clasamentului, se află Croația, Lituania și Polonia. 

 
La nivelul Uniunii Europene s-au propus o serie de măsuri pentru reducerea acesrei rate și s-au 

acordat finanțări europene pentru proiecte deicate acestei probleme. În România ultimilor zece ani 
rata abandonului  școlar a crescut de la 17,9% în 2006 la 18,5% în 2018. 

 
România a fost la rândul ei parte la o așa zisă implementare a caestor proiecte, însă succesul nu 

pare a fi vizibil. Abandonul școlar nu se reduce doar la facptul că X copii renunță la studii, ci are 
impact asupra ratei șomajului și a incluziunii sociale. Motivele pentru care cei mici nu mai merg la 
școală sunt în preponderent cele financiare. Deși școala este gratuită(doar în teorie), există un număr 
considerabil de părinți care fie nu își permit să își pregătească copiii pentru școală, fie nu înțeleg 
utilitatea acesteia.  

 
Statul nu a găsit încă forma prin care să rezolve aceste probleme. Se discută la nivel național de 

digitalizarea școlii românești, însă ultimii ani școlari au început fără manuale tipărite pentru elevii 
care învață după noua programă.  Se dorește includerea programului O masă caldă pentru copii, însă 
unele județe anulează și licitațiile pentru cornul zilnic.  

 
România este o țară a contradicțiilor în sistemul educațional, al reformelor de tipul să se 

revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimica.  
 
Dreptul la educație al copiilor și conștientizarea și incluziunea părinților sunt apărate de mai 

multe ONG-uri care luptă constant pentru asta. Soluțiile găsite sunt diverse și merg dincolo de 
campaniile de strângeri de fonduri punctuale sau alte campanii caritabile. Una dintre cele mai 
roditoare măsuri este cea implementată de asociația OvidiuRo, care a introdus stimulente financiare 
pentru părinții care își duc copiii cu o frecvență regulată la grădiniță. 

 
Ținta propusă statelor membre pentru 2020 esre reducerea abandonului școlar sub pragul de 

10%. 15 state membre îndeplinesc deja obiectivul național propus pentru anul 20202, îmntre care 
Franța, Belgia, Austria, Olanda și Danemarca. Cea din urmă este bine cunoscută în Europa pentru 
accesibiliatea pe care o oferă studenților și pentru inovația pe care o oferă în educație.  

 
România trebuie să se mobilizeze și să adopte politici publice utile pentru a clădi sistemul 

educațional. Pulsul actual l-a dat actualul ministru al educației printr-o declarație, la o zi după 
deschiderea anului școlar: Nu putem spune că avem o siguranță a elevului și a profesorului în toate 
școlile din țară.  

 
Cei 6% din produsul intern brut, ceruți în nenumărate rânduri, nu sunt doar un moft al 

activiștilor, profesorilor și liderilor de opinie, ci mai degrabă o necesitate fiind punctul de salvare al 
școlii românești. 
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Măsuri de prevenire a abandonului școlar 

 
 

Râznic Marian 
 
 
Principalele măsuri de prevenire a abandonului școlar sunt: 
 
 Determinarea conştientizării de către părinţi a importanţei educaţiei în formarea copilului  şi 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar; 
 Realizarea unei apropieri între elevi şi mediul şcolar; 
 Creşterea încrederii în forţele proprii a elevilor; 
 Un impact pozitiv privind perspectiva asupra încadrării pe un loc de muncă şi a unui 

standard de viaţă decent; 
 Schimbarea perspectivei părinţilor asupra rolului pe care îl are şcoala în educaţia copiilor; 
 Vizite ale unui mediator şcolar la locuinţele copiiilor  neşcolarizaţi şi a celor care au 

abandonat şcoala în scopul de a convinge părinţii să îşi lase copii la şcoală şi de a convinge copii să 
îşi urmeze cursurile; 

 Achiziţionarea de manuale şi rechizite pentru copii defavorizaţi deoarece sărăcia este de 
asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi învăţare; 

 Asistentă, consiliere şi control cu privire la procesul instructiv-educativ; 
 Psihologii și consilierii şcolari trebuie să încerce să cunoască mai bine elevii prin activităţi 

educative şi de consiliere. 
 

Abandonul şcolar are un impact şi asupra economiei şi efectele pozitive, atunci când acest 
fenomen începe să dispară, se văd şi la nivelul economiei datorită recuperării forţei de muncă 
calificată şi scăderii somajului. 

 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari. 

 
 În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 

decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari, comunicarea 
copilului cu profesorul pentru învățământ preprimar fiind extrem de importantă, la fel ca și 
comunicarea verbală şi cea non-verbală. 

 
Şcoala a ajuns să fie abandonată, şi pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, nu e 

percepută ca valoare în sine. Nu se vorbeşte, de asemenea, de încrederea populaţiei în instituţia 
şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o 
campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o 
extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte. 

  
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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Abandonul scolar - o realitate 

 

Profesor înv. primar Ripiceanu Nicoleta                                                   
Școala Gimnazială Nr. 1 Săveni 

 

    Dreptul la educație  este unul dintre drepturile fundamentale ale omului și temelia unei 
societăți solide, drepte, angajată pe calea progresului. Educația nu trebuie văzută ca un privilegiu, ci 
ca un drept al tuturor. Prin educație indivizii nu acumulează numai o gamă de cunoștințe și 
deprinderi de bază, ci se pregătesc pentru societate.  

Atributele oricărei școli trebuie să fie calitate, echitate, eficiență. În societatea de astăzi, cu toate 
că dezvoltarea socio-economică este în continuă schimbare, abandonul școlar este un fenomen 
frecvent întâlnit în învățământul românesc,  o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană. Școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o mulțime de resurse. Fenomenul de 
abandon școlar se întâlnește atât în mediul rural cât și în cel urban , doar procentual aste diferit de la 
un mediu la celălalt. Îngrijorător este faptul căci acest fenomen este în continuă creștere în mediul 
urban . 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice, şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi 
lipsa oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia 
comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele 
necesare educației.  

Această stare provoacă de cele mai multe ori  exploatarea copiilor prin muncă. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

 

     Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 
educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a 
acestora sunt alte  aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 

 Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului- el poate să-l determine pe elev să 
fumeze, să consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de 
la şcoală. De aici se ajunge foarte ușor  la abandon școlar.  

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
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copiilor. 
 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

 Toți pilonii implicați în educarea indivizilor- școală, familie, societate trebuie să colaboreze și 
să se impună măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice - depistarea timpurie 

 a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, emoționale, tendinte 
agresive; 

 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În fața atâtor provocări ale societății într-o continuă schimbare, în care fenomenul de părăsire a 
școlii se manifestă tot mai des, se impune o implicare majoră privind asigurarea accesului la 
educație a grupurilor dezavantajate, reglementări legislative care depind și de implicarea altor 
instituții.  

O școală deschisă, prietenoasă ,fără discriminări și excluderi, unde copiii sunt valorizați , 
programe  educaționale care să țină seama de diversitate de caracteristici și cerințe, 

o societate democratică care asigură locuri de muncă ar putea contribui la prevenirea 
fenomenului de abandon școlar.  

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar trebuie  să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța educației pentru fiecare individ, deoarece fiecare copil pe care îl educăm 
este un om pe care îl câștigăm. 

 

Bibliografie: 

Moisin, Anton, Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti,2007 

Revista,, Învăţământul primar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – NR. 3-4 ,Bucureşti 2005 

1731



 

PROIECT EDUCAŢIONAL PLAN ACTIVITATE: ABSENTEISMUL – 
CONSECINŢE PE TERMEN SCURT ŞI LUNG 

 

Prof. Rîpeanu Arṣaluis Luiza,                                                           
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari 

 

 

GRUP ŢINTĂ: elevilor din clasele IX-XII (se poate face în cadrul orei de consiliere ṣi orientare 
sau ca activitate de grup cu reprezentanţi ai claselor) 

OBIECTIVE: 

 conştientizarea consecinţelor absenteismului pe termen scurt şi pe termen lung; 

 dezvoltarea abilităţilor de a analiza diferite studii de caz şi de a oferi alternative de acţiune 
pe baza anticipării consecinţelor acṭiunii respective 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

1. Exerciţiu de prezentare: fiecare participant scrie pe o bucată de hârtie numele şi o calitate. 
Apoi se prezintă grupului spunând numele şi calitatea aleasă. 

2. Lucru pe grupe: fiecare grupă stabileşte consecinţe ale absenteismului pe termen scurt şi pe 
termen lung. Apoi prezintă rezultatele tuturor. 

 

Pe termen scurt:                                          Pe termen lung: 

Goluri/ lacune în cunoştinţe    Efort ridicat în învăţarea pentru examene 

Efort ridicat în învăţarea pentru lucrare              Eşec la examene 

sau teză 

Stres ridicat       Dificultăţi individuale în învăţare 

Note scăzute      Analfabetism 

Randament scăzut                 Abandon şcolar 

Note scăzute la purtare                Părăsirea şcolii fără calificare 

Suspendare      Lipsa unui loc de muncă 

Exmatriculare      Loc de muncă prost plătit 

Repetenţie                  Lipsa resurselor financiare 

Corigenţe       

3. Studii de caz - lucru pe grupe. Fiecare grupă va analiza un caz identificând consecinţele şi 
propunând soluţii pentru a nu se fi ajuns în situaţia respectivă. 

4. Concluzii: se va evidenţia faptul că înainte de a face o acţiune este bine să ne gândim la 
consecinţele acelei acţiuni, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Cu atât mai mult în cazul 
absenţelor care pot influenţa viitorul fiecăruia. 
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STUDIU DE CAZ 

I.G. are 20 de ani şi caută un loc de muncă. A trimis CV-uri pentru diferite posturi, dar nu este 
chemat la nici un interviu. În cele din urmă este chemat la un interviu pentru un post foarte bun şi 
bine plătit. Se prezintă la interviu foarte sigur pe el. Dar.... iniţial este o probă eliminatorie de limba 
engleză. Intră în sală, primeşte testul şi citind cerinţele işi dă seama că nu va reuşi să facă punctajul 
adecvat. În acel moment işi aduce aminte de numeroasele ore de engleză la care a absentat 
preferând să petreacă timpul acela făcând diverse alte activităţi. Din păcate acum ERA PREA 
TÂRZIU!!!  

 

STUDIU DE CAZ  

T.A. este elev în clasa a 12-a. În vacanţa de vară şi-a făcut noi „prieteni”, de vârstă apropiată de 
a lui, dar care au abandonat şcoala şi acum işi ocupă timpul cu diverse acţiuni, mai mult sau mai 
puţin legale. Astfel, încă de la începutul anului şcolar, T.A. a făcut foarte multe absenţe. El nu le-a 
spus părinţilor de multele lui absenţe până când a fost anunţat că va fi exmatriculat. În momentul 
acela a realizat că nu va mai putea să dea bacalaureatul, la facultate nici nu mai avea curajul să se 
gândească şi că aşa şi-a irosit un an din viaţă pentru....  

 

STUDIU DE CAZ 

I.E. este elev în clasa a XI-a. Deşi vrea să urmeze o facultate de studii economice nu se duce la 
orele de economie, matematică decât în situaţii „de urgenţă”. De ce să stea la şcoală de la 13 la 15 
când el poate să plece acasă?! Reuşeşte să treacă, cu media 5, de aceste obiecte. Termină liceul şi 
intră la facultate, la taxă, la una din secţiile de economie. Ştia că, pentru a face el facultatea, părinţii 
făceau multe eforturi, financiare în principal. Facultatea stabilea taxa pe care o aveai de plătit în 
anul respectiv în funcţie de media din sesiune. Din dorinţa de a reduce efortul financiar al părinţilor, 
I.E. a realizat că va trebui să ia note mari la examene. Dar cum să ia aceste note mari dacă el nu 
înţelege nimic din toţi termenii aceia economici, iar profesorii se bazează pe cunoştinţele lor din 
liceu!!!! 
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Abandonul școlar- cauze și modalități de prevenire 

 
 

Profesor: Robu Mioara 
Școala Gimnazială Miron Costin, județul Neamț 

 
 

Viața contemporană trepidantă și bulversantă în mediile școlare obligă cadrele didactice să 
conviețuiască cu stări de criză, manifestând o atenție crescută față de toate simptomele și stările 
incipiente declanșatoare ale acestora. Dacă în industrie rebuturile pot fi recondiționate și reintroduse 
în circuitul economic (pierderile fiind neînsemnate), în educație eșecurile pot avea consecințe 
nefaste: analfabetism, inadaptare, delincvență, abandon școlar, conduite violente, toxicomania, 
delincvența juvenilă, instabilitate afectivă, etc. 

Abandonul școlar este o conduită de evaziune definitivă, care constă în încetarea frecventării 
școlii, părăsirea ei indiferent de nivelul la care s-a ajuns. Potrivit statisticilor, 12% din copiii 
României abandonează școala. Cauzele acestui fenomen acut cu efecte negative asupra individului 
și societății sunt: integrarea insuficientă în colectiv, rezultate școlare slabe, dificultăți economice 
sociale, mediul familial dezorganizat, exodul părinților în străinătate, lipsa locurilor de muncă 
atractive pentru tineri. Profesorii au datoria de a motiva elevii să își continue studiile. Aducerea la 
cunoștință a unei probleme devenită observabilă la nivel național, atrage după sine incultura, 
imposibilitatea de a găsi un loc de muncă în viitor și implicit neîncadrarea în societate. Mulți dintre 
părinți și elevi nu privesc educația ca fiind o necesitate în viață. Numeroși copii nu se bucură de 
educația la care au dreptul, deși este stabilit prin lege. Toate cauzele menționate mai sus contribuie 
la negarea dreptului de educație al copiilor și prin urmare a puterii acestora de a-și creiona viitorul. 

Școala are rolul de a identifica elevii aflați în risc de abandon școlar și de a găsi soluții pentru a-
i aduce înapoi. Instituțiile guvernamentale sau non- guvernamentale cu programe de prevenire a 
abandonului școlar (AJOFM, Edea, Asociatia OvidiuRo, PNR, etc) trebuie să se străduiască să 
reorienteze tinerii către piața muncii, să îi implice în activitățile școlii pentru că neavând o diplomă 
nu vor reuși să se califice pentru o meserie cerută pe piață. Comunitatea locală din care fac parte 
tinerii, care abandonează școala, trebuie să se implice proactiv prin implementarea unor proiecte 
care să combată excluderea sau marginalizarea socială a tinerilor, să îi pregătească prin consiliere, 
să facă față mai bine noilor provocări ale managementului financiar modern, să depășească situațiile 
critice de care se lovesc în familie sau școală, să își dezvolte încrederea în forțele proprii,  stima de 
sine, necesare asigurării unui loc ierarhic  în societate, să implementeze un sistem de urmărire a 
evoluției cohortelor școlare. 

O educație autentică, reală, începe în familie, continuă în grădiniță și apoi în școală prin puterea 
exemplului și a cuvântului. Cadrele didactice au datoria de a motiva elevii să își continue studiile. 
Ei trebuie să monitorizeze cazurile cu elevi ce prezintă risc de abandon școlar, să implice familia în 
reabilitarea școlară și socială a elevului, să identifice anturajul acestor copii, să depisteze anomaliile 
comportamentale. Reinserția școlară se poate face prin încredințarea unor responsabilități în cadrul 
colectivelor școlare, depistarea anomaliilor comportamentale în relația copil- părinte, prin 
intensificarea colaborării școală - familie și identificarea anturajului. Acțiunile educative școlare și 
extrașcolare au rolul de  a-i atrage pe copii, cum ar fi acțiuni de curățenie, competiții artistice și 
sportive, acțiuni de renovare, participare la diverse cluburi de lectură, dansuri populare sau 
moderne, pictură, întâlniri cu cei care au părăsit școala în care să le povestească copiilor cu risc de 
abandon școlar despre viața lor în prezent și despre regretele pe care le au în legătură cu părăsirea 
școlii și evoluția destinului lor social. 

Ceea ce trebuie să știe un părinte este faptul că învățământul obligatoriu românesc de azi 
cuprinde clasa pregătitoare, învățământul primar, gimnazial și primii doi ani de liceu, că cele mai 
frumoase amintiri din viața unui copil sunt cele legate de anii de școală. Relațiile de prietenie pot 
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dura toată viața, întâmplările pot deveni povești de spus următoarelor generații de copii, jocul 
didactic sau cel practicat în recreația mare nu vor fi uitate niciodată, ele ajutând la dezvoltarea 
personalității lor. 

Ministerul Educației și Cercetării adoptă standarde de referință, indicatori de performanță și 
metodologia de asigurare a calității. Conform metodologiei, părinții au obligația și dreptul de a 
colabora cu unitatea de învățământ, de a lua legătura cu învățătorul/ dirigintele pentru a cunoaște 
evoluția copilului lor cel puțin o dată pe lună și conform legii să asigure frecvența școlară a elevului 
în învățământul obligatoriu. 

Unul dintre principalele obiective ale școlii actuale îl constituie eradicarea absenteismului , care 
atrage după sine reducerea abandonului școlar, ridicarea nivelului la învățătură al elevilor de la toate 
clasele și îmbunătățirea performanței școlare, creșterea nivelului de competivitate și creativitate al 
elevilor prin folosirea unor metode de predare eficiente care să îi atragă pe elevi și să îi provoace să 
gândească singuri, pentru că, înainte de toate, școala trebuie să îi învețe să supraviețuiască, 
devenind astfel performantă cu timpul. 
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Prevenirea abandonului şcolar 
 
 

Prof. înv. primar: Rogojan Maria 
Şc. Gimnazială nr. 8 Borşa 

 
 
Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai 

pentru a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării 
copilului, dar și pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a 
dezavantajului între generații.  

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 
sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 
diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai 
provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 

Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 
anumit nivel de învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii 
a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari, Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea 
unui program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi 
de folosire a  planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor 
astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea 
unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Demersurile  întreprinse de unităţile de învăţământ pe linia prevenirii abandonului şcolar se 
axează pe  valorificarea resurselor existente la nivelul școlii, cât și prin dezvoltarea unor rețele de 
comunicare și colaborare la nivel comunitar:  

- monitorizarea absenţelor demersuri de contactare a familiei, telefonic sau prin adrese de 
înştiinţare a părinţilor; 

- întâlniri cu părinţii;  
- vizite la domiciliul copilului; 
- consilierea copilului şi a familiei; 
- discuții cu reprezentanții legali și cu asistentul social de la primărie; 
- strategii de abordare diferenţiată în procesul de predare-învăţare stimularea motivaţiei şi 

interesului pentru învăţare; 
- implicarea elevilor în activităţi extracurriculare intervenţie specializată prin mediatori şcolari, 

profesori consilieri şcolari; 
- acordarea de sprijin financiar prin burse de studii 
Programul de tip “Școală după Școală” derulat de Salvați Copiii în centrele educaționale, are ca 

scop prevenirea abandonului școlar pentru copiii din grupuri vulnerabile. Prin program, copiii sunt 
sprijiniți la efectuarea temelor de cadre didactice specializate, beneficiază de pregătire suplimentară 
la materiile la care întâmpină dificultăți și sunt încurajați să participe la activități de timp liber care 
urmăresc dezvoltarea abilităților de viață independentă. 

Din experiența Salvați Copiii, integrarea în programul Școală după Școală are un impact pozitiv 
clar asupra succesului școlar al copiilor: 

 95% dintre cei peste 24.992 de copii beneficiari ai programului Școala după Școală derulat 
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de Salvați Copiii au înregistrat progrese școlare față de situația anterioară participării la program; 
 în medie 45% dintre copiii beneficiari au înregistrat rezultate școlare bune și foarte bune; 
 20% dintre copiii beneficiari au obținut premii școlare. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare fiecare factor social  în 

parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe 
şi să se dezvolte. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Profesor invatamant primar, Rogojan Steluta 
 
 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
       O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 
• Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 
agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
      Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
      Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor.  

De asemenea, se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor 
responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor 
comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru 
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identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa 
negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
imbrăcămintei necesare’’ . 
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VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ- 

factor important în decizia de abandon școlar 
 
 

Prof. înv. primar ROMAN ADINA MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30, TIMIŞOARA 

 
  

 
Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate, iar de 

câţiva ani şi în şcoală. 
Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt la o vârstă la 

care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar această indisciplină poate duce la un comportament 
violent. Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi indisciplină pot 
influenţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile văzute la televizor. 
Societatea românească trece printr-o criză din punctul de vedere al valorilor sociale. Violenţa este 
din păcate pentru mijloacele de informare în masă o afacere rentabilă, iar formele dramatizării şi 
exagerării atrage publicitatea dorită, rating-ul. În mass-media se pune accentul pe ideea că nu este 
nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes în viaţă şi că succesul se măsoară în primul rând prin 
bani. Aceste modele sunt perpetuate şi în familie, şi pe stradă, iar şcoala are puţine şanse de a 
schimba mentalitatea elevilor în condiţiile în care toate celelalte surse de informare spun contrariul.  

Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările, vulgarităţile. 
Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot culmina cu agresiuni fizice. Altă 
problemă este aceea a taxelor de protecţie cerute de elevii mai mari sau de persoane din afara şcolii. 
Elevii nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri conflictele ce apar între ei, fără 
implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să discute despre problema 
conflictului, metode şi tehnici de negociere a conflictelor sau despre consecinţele comportamentului 
violent. Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog care să consilieze elevii şi să 
colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea educării părinţilor, mai ales că unele 
conflicte au fost escaladate tocmai prin implicarea acestora, ajungându-se la ameninţări cu moartea 
şi bătăi în plină stradă.  

Situaţia devine problematică atunci când aceste incidente se repetă foarte des, fie când violenţa 
este foarte puternică sau se manifestă asupra profesorilor. Sunt necesare măsuri pentru întărirea 
securităţii, respectiv angajarea unor firme de pază şi o mai bună colaborare cu poliţia, instalarea 
unor sisteme de supraveghere video în curtea şi holurile şcolii. 

În această problematică este vorba de răspunderea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi 
deopotrivă. O importanţă deosebită o are întrebarea pedagogică, cum pot învăţa copiii şi adulţii să-şi 
recunoască răspunderea de a avea o atitudine clară faţă de violenţă, să exerseze forme paşnice de a 
stinge conflicte, să îndepărteze violenţa din drumul lor şi să reacţioneze împotriva violenţei. Rolul 
prevenţiei violenţei:întărirea personalităţii, toleranţă, promovarea creativităţii şi sprijinirea 
dezvoltării individuale.  

Succesul şcolar poate ajuta la clădirea aprecierii personale. Dacă un elev cunoaşte eşecul la 
şcoală, trebuie să-l convingem că el este valoros pentru societate şi pentru noi. Astfel îi vom întări 
personalitatea. Înţelegerea, abnegaţie şi model, o relaţie optimă profesor-elev cântăresc mai mult 
decât pedeapsa. Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să înţeleagă relaţiile sociale şi să-i 
pregătească să fie responsabili, să se poată descurca într-o societate a vitezei. 

Există consens în părerea că cea mai mare parte a potenţialului de agresiune şi violenţă care 
apare în şcoală este „importat”. Dar este sigur că există şi factori şcolari care duc la violenţă, 
începând cu relaţia profesor-elev şi climatul social până la metodele de predare, evaluare, eşec, 
izolare. Atitudinea violentă a unor elevi are cauze atât externe cât şi interne. Cauzele externe ocupă 
un loc uriaş de mare: climatul educativ restrictiv din familie, alăturarea la grupuri agresive şi 
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consumul regulat de filme cu violenţă. Elevii care trăiesc în astfel de mediu se comportă agresiv la 
şcoală. 

Un proces de învăţământ eficient presupune prezenţa unui angajament al educatorilor pentru 
apărarea demnităţii umane şi a democraţiei. În procesul de instruire accentul cade pe rolul 
răspunderii personale. Nu trebuie promovată atitudinea de a tolera violenţa (în cazul bătăilor din 
curtea şcolii, sau în clasă), ci de a lua atitudine, după posibilităţi, împotriva violenţei. 
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CAUZELE ABSENTEISMUL ȘCOLAR 

PROF. ROMAN MARIA MIRABELA,                                                    
LICEUL TEHNOLOGIC ,,HENRI COANDĂ,, BECLEAN 

Absenteismul școlar este un fenomen social îngrijorător de frecvent in ultimii ani, in special in 
mediile urbane defavorizate socio-economic. Numărul elevilor care lipsesc zile întregi de la școală 
este in creștere in aproape toate țările.  

Absenteismul școlar evoluează astfel: inițial, elevul care trăiește sentimente de respingere cu 
privire la școală lipsește la câteva ore; după care, va lipsi câteva zile; daca în aceste zile va întâlni 
alți elevi care absentează și se va implica în diferite activități plăcute sau profitabile, se ajunge la 
abandon. Cauzele respingerii față de școală, a fricii, urii sau dezinteresului față de această instituție 
stau atât în factori școlari, cât și în factori familiali.  

Absenteismul este diferit de fuga de la școală (chiulul): in cazul absenteismului, elevul nu 
lipsește de la o ora anume din programa școlară, ci pleacă de acasă ca și cum ar merge la școală, 
însă își petrece întreaga zi in alte locuri. 

Când este vorba despre absenteismul școlar, inițial, elevul lipsește de câteva ori o zi întreagă de 
la școală, căutând activități mai plăcute: merge prin cafenele, baruri, săli de Internet, magazine, 
parcuri. De multe ori, el se integrează intr-un grup de elevi care lipsesc și ei de la școală, ceea ce 
face ca absenteismul să devină din ce în ce mai frecvent. Principalul risc implicat de acest 
comportament îl reprezintă activitățile pe care le face adolescentul în cadrul grupului: consum de 
alcool, tutun, chiar droguri. Exista o legătură directă între elevii care absentează frecvent zile întregi 
de la școală și cei care adoptă diverse activități delincvente, care pot fi mai plăcute sau profitabile: 
consum și trafic de alcool, droguri, furt, prostituție. De asemenea, absenteismul poate conduce la 
abandonul școlar, care afectează incontestabil întregul viitor al elevului, intrarea sa într-o instituție 
de învățământ superior sau pe piața muncii. 

Absenteismul școlar este depistat de obicei după ce s-a ajuns la o frecventă riscantă. Părinții nu 
au idee că adolescenții nu merg la școală, caci îi vad plecând dimineața cu ghiozdanul și întorcându-
se acasă la ora normală. Profesorii înțeleg ce se întâmplă târziu, caci elevul oferă de obicei motive 
plauzibile, chiar note falsificate care ar veni de la părinți sau adeverințe medicale contrafăcute. 
Atunci când este în sfârșit depistat absenteismul școlar, părinții sunt tentați să creadă că totul va fi 
bine: la urma urmei, cine nu a chiulit vreodată in viața lui? Ei însă ignoră adevărata semnificație a 
acestui comportament: elevul care absentează zile întregi nu este ca cel care chiulește la câteva ore, 
el a renunțat la viața școlară, absenteismul sau este un protest, o revoltă și arată o indiferență sau o 
ură intensă față de instituția școlară.  

Cauze care duc la absenteismul școlar. 
 mediu școlar în care programa cuprinde materii inutile din perspectiva elevului – materii 

care nu îl ajută să își îndeplinească aspirațiile și să intre pe piața muncii; 
  stilul pedagogic al unor  profesori, care au un mod de predare-învățare exigent și mecanic 

cât și relația bazată  pe autoritate, reguli și sancțiuni chiar și competiția școlară;  
  un stil pedagogic prea laissez-faire și un mediu școlar permisiv, lipsit de supraveghere, în 

care absențele nu sunt urmărite și nu atrag după sine urmări;  
 mediul familial, stilul educațional al părinților;  
 Părinți dezinteresați sau cu  repulsie față de școală, indiferenți, care nu supraveghează și nu își 

urmăresc copilul. Părinți dependenți de alcool sau droguri care  nu controlează deloc copilul și nu se 
implică în educația lui, acesta va dezvolta o aversiune față de orice autoritate: atât parentală, cât și 
școlară și de obicei va fugi în alt oraș/țară. Părinți care nu și-au terminat studiile, însă au serviciu 
bun, sau invers, dacă părinții au studii superioare, însă sunt șomeri, elevul va devaloriza total 
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educația școlară, observând în propria familie că nu are nici un rezultat profitabil; iar daca părinții 
nu vor explica totuși că are o valoare in dezvoltarea personala și socială, școala va fi abandonată în 
final.  

Absenteismul școlar provine astfel din existenta unor insatisfacții personale ale elevului în 
legatură cu activitatea școlară, cu stilul pedagogic al profesorilor, cu mediul școlar în general, 
insatisfacții care, combinate cu un mediu familial indiferent sau care devalorizează educația, împing 
elevul la această conduită.  

O bună colaborare între şcoală şi familie este posibilă numai atunci când familia înţelege bine 
rolul şcolii, acela de a fi principalul izvor de cultură şi factor de civilizaţie, iar şcoala vede în familie 
un aliat, un colaborator sincer, direct interesat de întregul proces instructiv-educativ. 

Dascălii trebuie să găsească mijloace de a comunica şi evidenţia experienţele evolutive ale 
copiilor la şcoală, trebuie să pregătească un flux constant de informaţii de calitate îndreptate spre 
părinţi, astfel încât să-i determine să-şi reexamineze atitudinile faţă de rolul de părinte şi opiniile 
despre experienţele prin care trec copiii şi să abordeze mult mai preocupaţi întreaga experienţă 
şcolară. 
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STUDIU PSIHOPEDAGOGIC 

PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABSENTEISMULUI  ŞCOLAR 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,HENRI COANDĂ,, BECLEAN 
CONSILIER ȘCOLAR, PROF. STELA ROMANESE 

 
 
Absenteismul se constituie intr-un fenomen ce nu mai poate fi ignorat. El nu ţine numai de sfera 

invatămantului, ci afectează atât elevul, cât si familia si comunitatea. sociala. 
Cauzele absenteismului sunt numeroase, de la evitarea obţinerii unor note proaste, pâna la 

sărăcia cruntă. Importanta este însa cunoaşterea acestor cauze, descoperirea lor in situaţii concrete si 
căutarea de  modalităţi eficiente pentru  combaterea cauzelor si, implicit, a absenteismului. Acesta 
este şi scopul acestui program, încercându-se conturarea unei imagini  asupra fenomenului 
absenteismului şcolar la nivelul  judeţului Bistriţa-Năsăud, raportată la starea actuala a societaţii 
româneşti. 

În enumerarea cauzelor generale  ce determină absenteismul şcolar nu poate fi ignorat 
fenomenul sărăciei, în relaţie directă cu absenteismul dar şi cu ceilalţi factori determinanţi ai 
acestuia. Alte cauze ale absenteismului şcolar sunt: mărimea familiilor din care provin copiii, 
violenţa în şcoli si în familie, migraţia populaţiei, apartenenţa etnică, nivelul redus de instruire al 
părinţilor, mentalitatea familiilor, cauze educaţionale. Pentru a justifica interesul acordat 
fenomenului absenteismului şcolar trebuie subliniate efectele acestuia, respectiv conduitele deviante 
pe care le poate provoca sau accentua. În prim plan se situează eşecul  si abandonul şcolar . Alte 
consecinţe sunt fuga de la şcoala, toxicomania, consumul de alcool si tutun, marginalizare si 
distanţare culturală si socială, violenţa. Pentru această ultimă consecinţă trebuie subliniată strânsa 
relaţie de intercondiţionare dintre violenţă si absenteism şcolar .De aceea nu trebuie sa ne surprindă 
considerarea violenţei atât cauză cât şi efect pentru absenteismul şcolar.                

Programul are la bază şi rezultatele unei anchete sociologice   având  ca scop identificarea 
cauzelor declanşatoare ale  absenteismului la nivel local . Suportul anchetei au fost pe de o parte 
reprezentările elevilor si  profesorilor legate de fenomenul absenteismului şcolar, iar pe de alta parte 
documentele şcolare (cataloagele ). Iniţial, prin analiza documentelor şcolare, s-a putut sesiza cursul 
ascendent al absenteismului, pornind  de la numărul de absenţe anual înregistrat în  cataloagele 
şcolare. Amplificarea fenomenului absenteismului şcolar  constituie una din motivaţiile de bază 
pentru efectuarea unei analize mai aprofundate a acestuia. 

Ca punct de plecare in anchetă s-au formulat patru ipoteze, ce au fost testate prin intermediul 
chestionarelor.  

 
PARTENERI: DIRIGINTII CLASELOR:  IX-XII invatamant liceeal 
                                                                     IX- XI invatamant profesional 
BENEFICIARI: ELEVII CLASELOR:       IX-XII invatamant liceeal 
                                                                     IX- XI invatamant profesional 
IPOTEZE: 
 
1. Absenteismul şcolar este un rezultat al scăderii importanţei şcolii in sistemul de valori al 

individului. 
2. Programul şcolar încărcat influenţează negativ atitudinea elevului faţa de şcoală. 
3. Profilul profesorului influenţează intensitatea frecventării cursurilor. 
4. Rata absenteismului este mai mare în cazul elevilor navetisti. 
5. Deplasarea elevilor in conditii si cu mijloace de transpor variate, tren,autobuze si autoturisme 

personale. 
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6. Implicarea parintilor/tutorelui in viata scolara. 
Aceste ipoteze au fost confirmate in urma prelucrării chestionarelor, cu menţiunea că ipoteza 2 a 

necesitat a fi reformulată: nu programul şcolar încărcat influenţează negativ atitudinea elevilor faţă 
de şcoală, ci mai degrabă programul şcolar neadecvat cerinţelor actuale, profesori care predau in 
mai multe școli, și în acest caz orarul este deficitar. Cunoştinţele nu sunt neapărat multe din punct 
de vedere al posibilităţilor elevilor de a le asimila, ci din punctul de vedere al utilităţii lor, respectiv 
al preocupărilor actuale.  De asemenea s-au desprins două perspective: 

1. Perspectiva elevilor: Elevii  văd şcoala ca un ,,loc unde invată’’, nu neapărat cu plăcere. De 
aceea, din cauza plictiselii sau pentru a nu lua o notă mică, copiii pleacă de la ore acasă sau pur si 
simplu pe stradă, unde preferă să se joace pe calculator,  să se plimbe in compania prietenilor sau sa 
frecventeze localurile cu jocuri de noroc. 

2. Perspectiva profesorilor: Considerând şcoala un loc de  muncă, aceştia pun problema din 
perspectiva datoriei. Ei cred că elevii pleacă de la şcoală din lipsa de motivaţie şi din cauză că 
acceptă non-valorile. Din cauza standardelor scăzute ale acestora, ei preferă să plece de la şcoală în 
alte locuri mai plăcute lor ca strada, internetul –cafe sau chiar acasă, unde ,,îsi umplu timpul cu 
inutilităţi’’ sau se joacă pe calculator.  

Analiza reprezentărilor profesorilor si elevilor arată că ambele părţi nu sunt suficient de 
conştiente de repercusiunilor unor acţiuni si că sunt prinşi in starea indiferentei. 

Principalele cauze determinate se referă, la profilul profesorului (nivelul de pregătire al acestora 
si conduita profesională si socială), relaţia elev-profesor şi la fenomenul migraţiei. 

Pentru atenuarea acestor cauze s-au propus următoarele măsuri: 
- stabilirea unui parteneriat şcoală-familie, cu acţiuni concrete; 
- eficientizarea comunicării profesor–elev prin instituirea unor teme la dirigenţie cu tematici ca: 

parerile elevilor legate de conduita profesorilor, probleme pe care le întâmpină cu diferiţi profesori, 
modalităţi de realizare a unor lecţii, centre de interes ale elevilor etc; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare menite sa atragă copilul spre activitatea şcolii şi pentru 
ca acestă instituţie să-şi recâştige respectul meritat. 

Aspectele menţionate drept cauze ale absenteismului la nivel local au la rândul lor alţi 
determinanţi‚ care ţin de sfera mai largă a societăţii. Fiecare şcoală are realitatea ei care, subsumată 
celorlalte, oferă o imagine de ansamblu a învăţământului actual, descris parţial de conceptul de 
inadecvare, regăsit la nivelul metodelor didactice utilizate, a  mijloacele de invatamant avute la 
dispoziţie, a planului de invatamant si a programei şcolare. Ca o consecinţa,  apare absenteismul 
şcolar romanesc, imagine  a  dezorientării generale a societăţii noastre actuale. 

Aşa stând lucrurile nu ne rămâne decât să adoptăm varianta propusa de M. Montessori si ,,sa nu-
i educam pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari. 
Nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învatam să se adapteze…’’ 

 

Scopul programului:  
Reducerea absenteismului si a abandonului şcolar în cadrul LICEUL TEHNOLOGIC ,,HENRI 

COANDĂ,, BECLEAN 
  
Obiective: 
1. conştietizarea elevilor asupra rolului şcolii în evoluţia lor ulterioară; 
2. creşterea importanţei şcolii în sistemul de valori al individului; 
3. adecvarea programului şcolar cerinţelor sociale  actuale;  
 
 PALIERE DE CONSILIERE   
 Autocunoaştere si dezvoltare personală 
 Managementul informaţiilor şi al învătării 
 Planificarea  carierei 
 Stil de viaţă 
 Managementul conflictelor  
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Evaluarea programului 
- locul scolii în sistemul de valori al elevului (pe baza unui chestionar) ; 
- compararea evoluţiei situaţiei frecvenţei şcolare a elevilor problemă (la începutul  şi la 

încheierea programului); 
- analiza documentelor şcolare ( cataloagele şcolare). Soluţii pentru îmbunătăţirea frecvenţei: 
- colaborare mai strânsă şcoală-familie 
- respectarea strictă a regulamentului privind sancţiunile date elevilor pentru absenţe 

nemotivate.  
Noi, educatorii, suntem cei care trebuie să dăm dovadă de sensibilitate şi dragoste pentru copii, 

de capacitate de anticipare şi de cunoaştere a elevilor, de empatie şi echilibru afectiv.Să acordăm 
atenţie problemelor pe care elevii trebuie să le clarifice, să nu minimalizăm problemele care îi 
frămantă, să le acordăm respect şi, poate aşa, vom reusi sa ii readucem in banci pt a contribui in 
mod pozitiv la propria lor formare. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
  
 Creţu, C., 1997,Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iaşi; 
 Petrescu, P., 2007, Psihologie şi educaţie, Ed. Eurostampa, Timişoara; 
 http://www.scribd.com/doc/18453578/15Succesul-Si-Insucccesul-Scolar?in_collection=2679547; 
 http://www.scribd.com/doc/41178476/Proiect-Metode-de-Cercetare-11-06-10; 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. Românu Lavinia Cornelia 
Colegiul Național ,,C. D. Loga,, Caransebeș 

        
 

Adevărata educație se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. În 
primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se 
săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

 

      O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială.  

 
Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la 

care legea tratează oamenii ca adulţi. 
 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 

agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 
 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor.  

De asemenea, se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor 
responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor 
comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru 
identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa 
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negativă a acestuia. 
Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 

vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale".  

De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici (unele clase) o fac 
pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’.  

E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, 
crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la 
muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie, fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
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Prevenirea abandonului școlar 

 

Prof. înv. primar ROŞU NICOLETA DENISA                                           
Şcoala Gimnazială ,,Gr. Tabacaru”, com. Hemeiuş, jud. Bacău 

 

Abandonul școlar este o formă de manifestare a devianței școlare  alături de copiat, fuga de la 
școală, absenteismul școlar, vandalismul școlar, violența în școală. După unii autori abandonul 
școlar este privit ca o retragere conștientă a elevului din sistemul social școlar ca urmare a pierderii 
interesului sau motivației pentru învățare și a angajării în activități exterioare învățării sau ca urmare 
a lipsei de resurse economice pentru continuarea școlarizării. (Zamfir, E; Zamfir, C;1995, p.167.   

Cristina Neamțu definește abandonul școlar ca fiind conduita de evaziune definitivă ce constă 
în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 
înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului 
de studii începute. ( Neamtu, C, 2003, p.199).  

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.   

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

 
   • Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 
agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
    • Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este 
abandonul şcolar. Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate 
nivelurile de vârstă şi învăţare.  

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau a 
îmbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în 
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instituţia şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De 
aceea, o campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o 
extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte.Abandonul şcolar reprezintă conduita de 
evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent 
de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice.Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor 
copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.Copiii sunt diferiţi, 
capacităţile lor sunt diferite, dar în școală fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare.Trebuie 
plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 
indiferent de nevoile lui sociale.Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute 
aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită 
faţă de restul copiilor. 

 
Bibliografie: 

"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 

,,Devianța școlară...′′- Cristina Neamțu –Polirom –București 2003 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
 
 

Prof. Rotar Adriana 
Liceul Tehnologic Alexandru Borza, Cluj-Napoca 

    
 
 
Mileniul trei a venit cu noi provocări și încercări pentru sistemul românesc de învăţământ care 

este încă departe de a oferi stabilitate actorilor lui, deși aceștia îl mențin, totuși, în lumina 
reflectoarelor internaționale.  

Reformele începute și nefinalizate, anularea unor hotărâri și apoi revenirea în forță asupra lor, 
nu au făcut altceva decât să mărească discrepanța dintre rezultatele actului didatic în diferite școli. 
Astfel, dacă în școlile de elită asistăm la o explozie de olimpici, în alte școli, predominantă este 
problema nefrecventării cursurilor, adică un absenteism împins până la extrem. 

Deși nu este facilă recunoașterea lui, abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului 
românesc de învăţământ, insuficient tratată, o problemă reală și gravă care trebuie anihilată cât mai 
rapid prin strategii complexe și realistice. Nu putem să nu avem ca prioritate strategică reducerea 
abandonului școlar, deoarece ne confruntăm cu un fenomen care, prin consecinţele sale majore şi 
prin dimensiunile sale îngrijorătoare pune în pericol educarea calitativă a elevilor noștri. Reducerea 
ratei abandonului școlar trebuie să se regăsească printre prioritățile tuturor celor care contribuie la 
actul educațional, adică, sub o formă sau alta, fac parte din sistemul de învățământ sau au putere 
decizională. 

În ultimii ani, ne confruntăm cu o creștere serioasă a ratei abandonului școlar și, deși pare greu 
de crezut, această rată este mai mare în mediul urban decît în cel rural. Nu se pot lua măsuri de 
combatere a a abandonului scolar fără o diagnosticare documentată care să scoată in evidență care 
este rata abandonului, care sunt zonele cele mai atinse de acest fenomen şi mai ales care sunt 
cauzele principale pentru toate grupele de vîrstă şcolară. 

Înainte de Revoluția din decembrie 1989 numărul elevilor aflați în abandon şcolar era foarte 
mic, însă. imediat după căderea regimului comunist, s-a constat că tot mai mulți elevi sunt tentați să 
părăsească școala. Astăzi, în România, din nefericire, avem unul dintre cele mai ridicate niveluri de 
abandon școlar, conform relatărilor AGERPRES. 

Rata abandonului este mult mai ridicată în învăţământul urban, așa cum am mai amintit. 
Statisticile demonstrează că şcolile din centrele oraşelor care îşi concentrează serios atenţia asupra 
menţinerii ordinii şi a disciplinei, asupra dezvoltării caracterului şi a responsabilităţii elevilor, 
precum şi asupra excelenţei şcolare, au un nivel sensibil mai scazut de nereuşite şi de abandonuri 
şcolare. 

Abandonul şcolar este rezultatul unei combinaţii de cauze interne şi externe, de factori interni şi 
factori externi. Fiecare elev care se află în abandon școlar are o istorie personală şi socială legată de 
modul cum se aplică diferenţiat principiul dezvoltării.  

Eşecul şcolar are la bază mai mulţi factori care pot fi diferiţi, dar cel mai adesea asociaţi, elevul 
se confruntă cu o serie de dificultăţi şcolare care au ca principale cauze: propria persoană, părinţii şi 
familia, şcoala, comunitatea locală, etc. 

 
Putem distinge cinci mari tipuri de dificultăţi pe care elevul poate să le întâmpine: 
 
Deficiențe de natură somatică; 
Dificultăți intelectuale/cognitive; 
Probleme de învăţare de ordin instrumental; 
Greutăți de ordin afectiv privind direct copilul, adesea și familia sa; 
Disfuncționalități pedagogice  legate de şcoală, dar adesea şi ale părinţilor. 
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Ținând cont de particularitățile fiecărui caz în parte, noi, profesorii încercăm să venim în 
sprijinul elevilor care se confruntă cu problema abandonului școlar.  

 
În echipă cu consilierii, psihologii și conducerile școlilor din care facem parte, îi antrenăm în 

diverse programe școlare și extrașcolare prin care să îi putem ajuta. Uneori reușim, alteori rămânem 
cu gustul amar al eșecului și cu noianul de întrebări generate de acesta. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
Cauze și modalități de prevenire 

 
 

Prof. Înv. Primar: Rotariu Ancuța 
Școala Profesională, Fântânele 
Comuna Fântânele, județul Iași 

 
“Obiectivul unui profesor modern nu e acela de a defrișa jungle, ci de a iriga deșerturi.”   C.S. 

Lewis 
 
”De ce este așa important ca un copil să meargă la școală?” Aceasta este una dintre întrebările 

pe care le-am adresat părinților, în cadrul unei ședințe. Răspunsurile s-au rezumat la aceleași idei: ” 
pentru a avea un viitor mai bun, pentru a fi un om cu caracter, pentru a avea un serviciu bun și 
pentru a avea succes.”  

Concluzia trasă în urma răspunsurilor oferite a fost că ei, părinții, percep școala ca o rampă spre 
succes, spre un viitor mai bun pentru copiii lor. Trebuie să admitem însă,  cu regret, că nu toți 
părinții sunt de aceeași părere. Pentru ei școala nu reprezintă decât ”o pierdere de timp”, unii fiind 
total dezinteresați de situația școlară a propriilor copii, mai rău chiar, de soarta lor.  

Această atitudine nu face decât să-i influențeze pe copii în mod negativ, formându-le o părere 
neadecvată despre această instituție, determinându-i să o părăsească și condamnându-i, de cele mai 
multe ori, la eșec, sărăcie și marginalizare. În astfel de cazuri, școala, prin intermediul resurselor de 
care dispune, trebuie să intervină și să ia atitudine. 

În urma unor rapoarte privind abandonul școlar, s-a sesizat că numărul elevilor care părăsesc 
școala crește semnificativ de la un an la altul. Astfel, acest fenomen a fost luat în evidență de către 
Ministerul Educației, implicit inspectoratele școlare și unitățile de învățământ. Primul pas în 
prevenirea abandonului școlar a fost identificarea cauzelor care determină apariția acestuia. Au fost 
identificate mai multe cauze, printre care: 

 distanța casă- școală. Din cauza unui număr redus de elevi, multe școli au fost închise, elevii 
fiind nevoiți să parcurgă distanțe foarte mari pentru a frecventa școala dintr-o localitate îndepărtată. 
O mare parte dintre ei renunță după puțin timp din cauza lipsei unor  mijloace de transport. 

 mediul socio-cultural de proveniență al elevilor. Acesta este un factor foarte important 
pentru reușita sau eșecul școlar, profesional și social al elevului. Atitudinea părinților în raport cu 
școala este foarte importantă, aceștia având puterea să-i ajute să conștientizeze importanța acesteia 
pentru viitorul lor. Sunt cazuri în care părinții nu știu să scrie și să citească, fiind astfel în 
imposibilitatea de a-și ajuta copiii la lecții. În majoritatea cazurilor de acest fel, copiii din aceste 
familii nu reușesc să finalizeze un ciclu de învățământ fără a rămâne cel puțin o dată corigenți sau 
repetenți, unii dintre ei renunțând chiar să mai frecventeze școala. 

 climatul familial. Dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial 
conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a 
părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte 
care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică. Confuzia sau absența unor norme sau valori, sărăcia, 
stilul parental indiferent, neglijent, părinți prea ocupați sau plecați în străinătate sunt alte cauze care 
conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar. 

 factorii de natură educațională. Insubordonarea față de normele şi regulile şcolare, chiulul, 
absenteismul, repetenția, motivațiile şi interesele slabe în raport cu şcoala, comunicarea defectuoasă 
profesor- elev, conflictele cu colegii au şi ele un rol important în apariția fenomenului de abandon 
şcolar. 
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 anturajul de proastă calitate- reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l 
determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să 
chiulească de la şcoală. 

 stare de sănătate precară; 
Următorul pas, după identificarea cauzelor abandonului școlar, este stabilirea unor metode, 

strategii, activități de prevenire a acestuia. Printre acestea se numără: 
 Realizarea unor parteneriate şcoală - familie - comunitate locală bazate pe colaborare, 

implicare, sprijin, sponsorizare etc.;  
 Implicarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitatea locală în 

proiecte educaționale ce au ca scop prevenirea și reducerea abandonului școlar;  
 Desfășurarea  unor activităţi  extraşcolare (excursii, spectacole, vizite la muzee, concursuri 

tematice, tabere de vacanţă etc.);  
 Responsabilizarea la nivelul clasei a elevilor predispuși abandonului școlar;  
 Valorizarea elevilor aflaţi în dificultate prin diferite activităţi; 
 Extinderea în mediul rural a proiectelor educaționale de tip Școala părinților; 
  Derularea formelor de recuperare şcolară (elevi, adolescenţi, tineri, adulţi), prin forme 

alternative, gen  A doua şansă;  
 Organizarea de întâlniri între elevi, absolvenţi, părinţi, cadre didactice, cu prezentarea de 

modele de reuşită în profesie;  
 Realizarea de acţiuni specifice de consiliere şi orientare a elevilor şi părinţilor de către 

profesorii consilieri şcolari; 
 Promovarea reuşitelor şcolare şi extraşcolare ale tuturor elevilor, prin organizarea unor 

evenimente publice; 
  Dezvoltarea de programe şi servicii de asistenţă psihopedagogică la nivelul unităților de 

învățământ din mediul rural; 
 Abordarea problematicii abandonului şcolar în activităţile de formare continua; 
 Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale 

speciale; 
 Adaptarea strategiilor didactice și a conținuturilor la nivelul și interesul elevilor; 
 Utilizarea unor strategii capabile să le suscite interesul elevilor și să-i determine să participe 

cu plăcere la activitățile organizate și desfășurate; 
Abandonul școlar nu are efecte negative doar asupra elevilor  ci și asupra societății, în sensul că 

acești elevi vor deveni adulții de ”mâine”,  își vor găsi foarte greu un loc de muncă, ajungând astfel 
șomeri, și fiind mai predispusi să devină dependenti de programele și alocațiile sociale oferite de 
stat. Astfel, abandonul școlar se transformă într-o problemă care afectează întregul sistem 
economic, social, politic, cultural al unui stat. 

Pentru a contracara această problemă, școala, iar aici mă refer în primul rând la cadrele 
didactice care predau acestor elevi, trebuie să se implice mai mult și să acționeze. Așa cum spune 
citatul de la început: rolul unui profesor nu este acela de a-i îndepărta, elimina din sistem pe elevii 
care întâmpină reale dificultăți atât la învățătură, cât și la disciplină, ci este acela de a-i ajuta să 
rămână în sistem și să finalizeze cu succes școala. Doar așa ne vom ajuta societatea, implicit pe noi! 
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ABANDONUL ȘCOLAR/ CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. Înv. Primar Rotaru Ana Maria 
Școala Gimnazială Slobozia Bradului, Vrancea 

 
 
Parcursul elevilor este în pericol de fragmentare, într-o multitudine de moduri, ceea ce conduce 

la rezultate nesatisfăcătoare și chiar la abandon școlar. Tranziția între cicluri și tipuri de școli poate 
reprezenta un moment în care se manifestă problemele, dar poate evidenția și simptomele altor 
chestiuni. În cazul multor tineri chiar și accesul la educație reprezintă o problemă. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Un exemplu concret este școala în care îmi desfășor acticvitatea, și anume Școala Slobozia 
Bradului. Școala Gimnazială Slobozia Bradului  este  locașul  învățământului  din comuna  Slobozia 
Bradului care  este situată în sudul județului Vrancea, la contactul dintre Subcarpații de Curbură ai 
Vrancei şi Câmpia înaltă a Râmnicului.  

Are ca vecini comunele Tâmboeşti în N, Obrejiţa în E şi Podgoria (judeţul Buzău) în SE. 
Comuna Slobozia Bradului are în componența a șase sate: Slobozia Bradului - satul reședință de 
comună, Coroteni, Cornetu, Valea Beciului, Lieşti şi Olăreni. În această comună trăiesc aproape 
6000 de locuitori din care 70% sunt de etnie rromă, iar restul sunt români.  

Pentru Şcoala Slobozia Bradului se ridică în prezent două mari probleme, greu de rezolvat: 

 
1. Lipsa de interes pentru învăţământ manifestată atât de părinţii, cât şi de copiii rromi; 
2. Numărul mare de copii rromi care abandonează timpuriu şcoala.  

Pentru reducerea prevenirea și diminuarea abandonului școlar, Școala Gimnazială Slobozia 
Bradului a implementa un proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 
cu titlul ”Șanse egale la educație”. 

  

Obiectivul general al proiectului este: diminuarea numărului de persoane de etnie rromă, din 
mediul rural dezavantajat din comuna Slobozia Bradului care se află în situație de abandon școlar 
cu riscul de părăsire timpurie a școlii, folosind activități și metode integrate de acces egal la 
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parcursuri de reintegrare în educație pentru 200 de adulți și măsuri preventive de intervenție pentru 
740 preșcolari și elevi, în vederea creșterii integrării sociale și a angajabilității, inclusiv prin măsuri 
de dezvoltare profesională a 280 de cadre didactice și personal managerial.   

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen mediu și lung prin măsurile sale de intervenție 
care vor susține copiii majoritar de etnie rromă (90%) din grădiniță și elevii din cursul primar și 
gimnazial din școlile din Slobozia Bradului pentru a rămâne în școală și a-și continua studiile. 
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1756



 
ABANDONUL ŞCOLAR 

Cauze şi modalităţi de prevenire 
 
 

Prof. înv. primar: Rotaru Enuţa 
Şcoala Gimnazială nr. 7 “Remus Opreanu” Constanţa 

 
 
Fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui socială şi 

individuală. Toţi copiii au dreptul, şi este firesc să fie participanţi, la o educaţie de calitate, eficientă 
şi permanentă. 

 
Abandonul şcolar este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul 

românesc, mai ales în rândul elevilor din mediul rural, al celor de etnie rromă, în rândul familiilor 
sărace ori cei cu dizabilităţi.  

 
Potrivit unui raport realizat de UNICEF rata abandonului şcolar se află într-o creştere 

alarmantă, începând din 2010, când la nivel global 61 de milioane de copii din învăţământul primar 
şi 71 de milioane de copii de gimnaziu au renunţat la educaţie. 

     
Cauzele abandonului scolar 
 

    Una dintre principalele cauze ale abandonului şcolar este sărăcia. Multe dintre familiile fără 
posibilităţi financiare renunţă să îşi mai trimită copiii la şcoală deoarece nu îi mai pot întreţine, 
preferând să îi antreneze pe aceştia în activităţile domestice din gospodărie. Modelul educațional 
oferit de părinţi sau de fraţii mai mari care sunt poate mai influenţi, dezorganizarea familiei, 
implicarea în activităţi aflate la limita legii, intrarea pe piaţa muncii, fără documente legale, la 
vârste fragede.  

 
Alte motive ce îşi au sursa în cadrul familiei: încrederea scăzută în educaţie, migraţia 

circulatorie (adrese de domiciliu instabile), problemele întampinate de copiii ce părăsesc sistemul 
de învăţământ românesc penru a-și urma părinții în străinătate şi apoi se întorc, şi nu în ultimul rând 
copiii de etnie rromă. 

 
De asemenea, mulţi dintre copii renunţă la şcoală deoarece, din lipsa unei atente îngrijiri din 

partea părinţilor, elevi instituţionalizaţi în centre de primire minori, se văd puşi în situaţia de a 
rămâne repetenţi, deoarece nu reuşesc să facă faţă cerințelor sistemului educațional. 

Toate acestea sunt cauze psihologice ale abandonului şcolar, în care elevul se simte frustrat, 
inferior celorlaţi copii de vârsta sa, de aici apărând sentimentul de anxietate şi refuzul de a mai 
continua studiile. 

 
Se mai poate adăuga o altă cauză psihopedagogică, care se referă la contextul unei defectuoase 

relaţii pedagog-elev, în care acesta din urmă se simte evaluat subiectiv. 
 
Ca şi coordonator al Comisiei de Proiecte şi Programe Educative Școlare și Extrașcolare din 

şcoala noastră am constatat în urma unei analize SWOT următoarele ameninţări la clasele de 
gimnaziu: 

 Riscul abandonului şcolar ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate 
 Tendinţa unor elevi de a intra în grupuri cu grad ridicat de risc cu consecinţe directe în 

înmulţirea cazurilor de violenţă şi scăderea interesului pentru învăţătură 
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 Creşterea numărului de elevi care provin din familii dezorganizate cu implicaţii 
nefavorabile asupra evoluţiei personălităţii elevilor 

 Dezinteres în familie pentru educaţia şi formarea propriilor copii 
 Creşterea numărului de părinţi care muncesc în străinătate şi au copiii lăsaţi la bunici sau 

rude 
 Reţinerea unor elevi de a participa la sedinţe de consiliere individuală 
 Numărul mare de emisiuni şi publicaţii care promovează  violenţa şi care au un impact 

negativ asupra elevilor 
 
Ca modalităţi de prevenire a abandonului școlar se pot urma trei direcţii de acţiune: 

 Prevenirea – îmbunătăţirea accesului egal la educaţie de înaltă calitate de la vârste fragede. 
Trebuie introduse măsuri menite să garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs, 
asigurarea transportului la şcoală, în mediul rural, unde şcoala se află la mare distanţă de localitatea 
de domiciliu. 

 Interventia – îndrumări si meditaţii pentru elevi, strângerea legăturilor cu părinţii, atunci 
când apar semne cum ar fi absenţele nemotivate şi performanţele foarte slabe, consilierea 
psihologică a elevilor care au rezultate slabe la învățătură, cu probleme de adaptare cerințelor 
educaționale 

 Compensarea – elevilor care renunţă la şcoală ar trebui să li se ofere ulterior şansa de a 
obţine calificările pe care nu le-au obţinut prima dată. Scolile de tip “A doua şansă” trebuie să ofere 
cursuri pentru grupuri restrânse de elevi, precum şi metode de predare mai personalizate şi mai 
flexibile comparativ cu şcolile obişnuite. 

Printre acţiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon şcolar în tara noastră se 
pot enumera: integrarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi menţinerea acestora în sistemul 
şcolar, creşterea responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflaţi în abandon, 
monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor şi identificarea periodică a 
modificărilor în ceea ce priveşte factorii de abandon şcolar. 

O altă modalitate este cresterea atractivitatii scolii. Iata câteva din actiunile propuse de expertii 
UNICEF: 

 ativitați extrașcolare desfașurate în școală (acțiuni de renovare/înfrumusetare /curațire a 
școlii; concursuri sportive; acțiuni/concursuri de creație artistică; competiții de joc pe computer; 
etc.) desfășurate în școlile din comunități cu risc ridicat de abandon, precum și în liceele care atrag 
elevi din astfel de comunități. 

 organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcție de cartierul de 
proveniență- 

toate aceste actiuni sau ansambluri de acțiuni trebuie sa aibă un caracter periodic, pentru a 
menține continuu elementul de atractivitate al școlii și a se constitui într-un factor de antrenare 
constantă a atenției elevilor în activitșți legate de spațiul școlar. 

 motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice grupurilor 
de elevi care sunt mai performante în astfel de acțiuni. 

 planificarea acțiunilor cu pricina poate fi realizată cu participarea elevilor (dar nu doar a 
acelor care NU prezină risc de abandon) și a autorităților locale (acestea pot fi prezente în faze cheie 
ale acțiunilor, furnizând motivații pozitive atât elevilor cât și cadrelor didactice). 

 utilizarea resurselor școlii pentru atragerea elevilor prin activități de timp liber. 

O altă acţiune care se poate face este utilizarea experienței celor ce au renunțat la școală pentru 
a preveni scăderea încrederii în educație 

 ar putea fi util ca elevii care au renunțat deja prematur la școală să intre în contact cu cei 
aflați în risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea lor curentă despre școală, cum a 
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decurs viața lor post-școlară. 

 foști elevi ai școlii pot fi atrași să își prezinte istoriile de viață în "mini-conferințe", în care 
dialoghează cu actualii elevi. 

 implicarea proactivă a cadrelor didactice în combaterea abandonului școlar și renunțării 
timpurii la educatie. 
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Abandonul şcolar 

- cauze şi modalităţi de prevenire- 
 
 

Prof. Rotboşean Lospă Lăzărina 
 
 
Abandonul scolar este o forma de manifestare a deviantei scolare  alaturi de copiat, fuga de la 

scoala, absenteismul scolar, vandalismul scolar, violenta in scoala. Devianta scolara include 
totalitatea conduitelor care se abat de la normele si valorile ce reglementeaza rol-statusul de scolar, 
aceste norme si valori sunt statuate in regulamentele scolare si in cele de ordine interioara. 

 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

 
Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 

dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

 
Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 

problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiectivele vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat, fiind urmărit în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară 
pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impugn si măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
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 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

Cosmovici, in lucrarea sa “Psihologie scolara” prezinta ca masura de preventie a esecului scolar 
“parteneriatul scoala-familie”, deoarece pentru multi elevi factorii esecului scolar se situeaza in 
familie, si nu in cadrul contextului scolar. Pentru buna functionare a relatiei “scoala-familie” este 
necesar ca parintii sa acorde importanta scolii, sa manifeste interes pentru studiile copiilor lor, sa se 
arate preocupati de formarea profesionala a copiilor, de perspectivele lor sociale. 

 
Nu mai putin importanta este asigurarea in familie a unui cadru cultural adecvat, deoarece s-a 

constatatca precaritatea culturala a familieipoate provoca un retardal dezvoltarii intelectualegenerale 
a copilului. 

 
O alta masura amintita de autor este creearea unor situatii speciale de success pentru elevii cu 

dificultati scolare, deoarece succesele si recompensele dezvolta initiativele elevului si sporesc 
increderea acestuia in propriile posibilitati. Pentru aceasta este necesar ca profesorul sa sties a 
dozeze in asa fel dificultatile sarcinilorpropuse elevilor, incat acestia sa fie dispusi sa le abordeze 
fara teama si cu sanse reale de reusita (Cosmovici,A; Iacob,L.,1998,p.224). Sistemul de 
recunoastere a meritelor din invatamantul romanesc ii avantajeaza pe cei cu un nivel de inteligenta 
ridicat. Nu exista o evaluare diferentiata,singurul criteriu de evaluare fiind reproducerea informatiei.  

 
Un bun exemplu de urmat sunt scolile din Statele Unite unde exista o multime de cubluri (de 

teatru, echipa de fotbal,majorette) care permit copiilor sa se integreze si sa experimenteze succesul. 
 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 

de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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ABANDONUL ȘCOLAR – delimitări conceptuale 
 
 

Resmeriță Elena Rozina 
Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț 

 
 
Fenomenul de abandon şcolar, mărimea şi efectele sale, sunt recunoscute, tratate corespunzător, 

dar în lipsa unei baze ştiinţifice care să ateste cauzele fenomenului, existenţa acestuia, totul 
făcându-se la nivel pragmatic. Mergându-se de la lipsa unor definiţii elaborate ştiinţific şi până la 
confundarea sau dezbaterea lui ca o parte insignifiantă a unor concepte complexe, se trage concluzia 
că putem vorbi de o minimalizare a importanţei acestui fenomen în ciuda recunoaşterii 
complexităţii sale.  

Literatura de specialitate tratează abandonul şcolar ca un simplu efect al unor fenomene 
complexe, limitându-se la simpla consemnare a existenţei acestuia, fără o analiză profundă care să 
demonstreze amploarea fenomenului în sine. Studierea fenomenului de abandon şcolar nu este 
posibilă prin izolarea totală a acestuia de alte concepte, dar nici prin confundarea sau limitarea lui la 
graniţele trasate pentru alte fenomene. 

Superficialitatea cu care este tratat acest fenomen din punct de vedere ştiinţific poate fi uşor 
evidenţiată prin lipsa unor definiţii complexe în dicţionarele de pedagogie şi în literatura de 
specialitate, el fiind precizat doar ca efect sau formă de manifestare a eşecului şcolar. Nu putem 
contesta acest lucru, dar este eronată reducerea lui doar la sfera de cuprindere a eşecului şcolar. 
Dacă avem în vedere cauzele abandonului şcolar, constatăm că acesta depăşeşte sfera eşecului 
şcolar, fiind o consecinţă a mediului familial sau social. Se impune o desprindere a conceptului de 
abandon şcolar de eşecul şcolar fără a-i neglija acestuia „meritul”. 

Tratând abandonul şcolar ca efect al insuccesului şcolar, Popescu precizează că acest fenomen 
descrie situaţia acelor elevi care „părăsesc şcoala înainte de terminarea ei, renunţând la studiu în 
mod deliberat sau forţaţi de anumite împrejurări”. Definiţia conturată de Neamţu apare ca o 
completare a celei prezentate, surprinzând dimensiunile abandonului, pe care ea îl asociază cu „ 
încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 
înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete, sau înaintea încheierii ciclului 
de studii început”. 

Nu este important doar fenomenul în sine, ci mai ales urmările sale grave. În lipsa unei 
calificări, a unei diplome, dar şi a unei formări morale, sociale, cei mai mulţi devin candidaţi la 
şomaj, şi la delincvenţă, ajungând să se înscrie, de timpuriu, în acţiuni negative care ajung să le 
perturbe viaţa peersonală, familială şi a comunităţii în care trăiesc. Un studiu efectuat în România, 
între 1989-1993, arată că pe fondul sărăciei şi a scăderii participării şcolare a crescut numărul 
condamnărilor în cazul minorilor cu 64,6% în 1992, comparativ cu anul 1989 (Zamfir, C., 1993). 
Este subliniată astfel amploarea acestui fenomen şi necesitatea studierii lui cu scopul prevenirii 
abandonului şcolar, şi , indirect a efectelor sale grave. 

În literatura engleză se fac unele precizări terminologice, care în literatura românească de 
specialitate sunt reflectate sub forma cauzelor ce determină abandonul şcolar. Se operează cu trei 
termeni distincţi, fiecare surprinzând o dimensiune a abandonului, astfel: 

 „dropout”, aşa cum sugerează şi termenul „drop” – „a se lăsa de”, se referă la faptul că 
decizia de a părăsi şcola vine de la nivel individual, această decizie fiind independentă şi finală; 

 „pushout”, sugerează că vina este în principal a instituţiei care „îl împinge” („push” – „a 
împinge”) pe elev să părăsească şcoala („out” – „afară”). Elevul este forţat să urmeze această cale, 
cauzele fiind exterioare lui; 

 „disengagement”, presupune dezangajarea sau eliberarea („disengage” – „a elibera”) 
elevului şi se referă la procesul mutual de respingere reciprocă şcoală – elev. Dezangajarea este cea 
care marchează scăderea continuă a investiţiei pe care elevul o face din punct de vedere material, 
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intelectual şi afectiv în relaţia sa cu şcoala.  
Pledând pentru o educaţie integrată, incluzând în rândul elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale şi pe cei care prezintă un risc ridicat de a părăsi şcola, Ungureanu face distincţia dintre 
„copiii uitaţi” şi „ copiii pierduţi”. „Copiii uitaţi” sunt cei care nu au fost niciodată cuprinşi în 
evidenţa unei şcoli: copii din zonele rurale izolate, greu accesibile, copiii din mediile socio-culturale 
sever deteriorate, „de generaţii în şir care preiau condiţia părinţilor, la rândul lor needucaţi”, copiii 
rromi, cei mai mlţi meînregistraţi de la naştere, deci inxistenţi pentru societate. 

 „Copiii pierduţi” sunt cei care su intrat iniţial în sistemul oficial al educaţiei, dar care s-au 
pierdut pe drum, pe itinerariul educativ, „copiii străzii” din marile oraşe, cu tulburări 
comportamentale, precum şi copiii care, deşi prezintă anumite deficienţe au fost consideraţi ca 
educabili în şcolile de masă, dar faţă de care „s-au depus armele” ulterior de educatorii înşişi.  

Literatura de specialitate descrie trei moduri de abordare a fenomenului de abandon şcolar care 
îi conferă acestuia un statut propriu, diferenţiindu-l de celelalte concepte. Astfel, întâlnim: 

 abordarea psihosocială care încearcă să demonstreze că cei care abasndonează sunt diferiţi 
din punct de vedere psihosocial sau în ceea ce priveşte trăsăturile de personalitate de cei care şi-au 
finalizat studiile; 

 abordarea interacţionistă, care interpretează abandonul ca o consecinţă a interacţiunii dintre 
caracteristicile individuale ale elevilor şi mediul educaţional. Tinto precizează că „abandonul este 
rezultatul unei interacţiuni personale insuficiente cu ceilalţi membri ai colectivităţii”. Este surprins 
dezechilibrul care apare între elev şi mediul educaţional cu toate componentele sale; 

 teoria constrângerii externe, potrivit căreia abandonul şcolar este o consecinţă a unor factori 
pe care elevul nu-i poate controla, exteriori lui. Printre aceşti factori se numără cei de sănătate, 
„obligaţiile profesionale şi familiale”, care în lipsa unui sprijin concret din partea şcolii, aceştia îl 
forţează pe elev să abandoneze. 

Abandonul şcolar apare ca o consecinţă a eşecului social, familial sau şcolar, în urma unei 
decizii individuale, prin constrângere exterioară sau datorită procesului de respingere reciprocă 
dintre elev şi şcoală, având consecinţe din cele mai grave, mergând de la incapacitatea adaptării în 
societate până la angajarea în acţiuni negative îndreptate împotriva propriei persoane, a familiei şi a 
socităţii.  

Abandonul şcolar poate fi atât simptom cât şi cauză a inadaptării şcolare, inadaptarea apărând 
pe fondul unor probleme sociale, culturale, individuale, accentuate la nivelul şcolii, care, în numele 
egalităţii şanselor, oferind acelaşi tip de educaţie pentru toţi elevii şi nerespectând individualitatea 
fiecăruia, particularitatea fiecărei situaţii, nu face altceva decât să amplifice inegalităţile existente 
din start. Pe fondul acestor inegalităţi, a problemelor generate de acestea şi a imposibilităţii 
rezolvării conflictelor existente între elev şi profesori, elev şi colegi, consaecinţele cele mai 
frecvente sunt apariţia abandonului şcolar sau deplasarea problemelor de adaptare în comunităţi, la 
nivelul vieţii sociale, aceasta din urmă conducând de cele mai multe ori, atât la abandon şcolar, cât 
şi la abandon familial. 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 

Întocmit de: Rusu Veronica- Alexandrina 

  
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 
resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Efectele abandonului şcolar 
demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai, cei care 
abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, 
nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei 
comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din 
punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 
vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi 
identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a 
tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de 
atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui 
loc de muncă.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 
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Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi; 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
cresterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

  
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

 Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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Abandonul şcolar ìn România 

 

Prof. Dristaru Ruxandra,                                                            
Liceul teoretic “G. E. Palade”, Constanta 

 

Statistici 

În fiecare an, mii de copii , la nivelul ţãrii, abandoneazã şcoala. Statisticile aratã ca doi din zece 
copii abandoneazã şcoala, cifrã ce ne situeazã printre ţãrile fruntaşe la abandon şcolar din Europa. 
Cei mai mulţi sunt de la ţară şi provin din familii sărace. Toate astea în timp ce în ultimii zece ani s-
au investit sute de milioane de euro pentru a combate abandonul şcolar an, peste 50.000 de copii 
români abandonează şcoala.  

Așa se face că, anual, în România, aproximativ 30.000 de copii din ciclul primar și gimnazial 
abandonează școala, a declarat la RFI, Liliana Bibac, manager de proiect Organizația Salvați Copiii. 
Potrivit acesteia, sărăcia dar și lipsa de informare a părinților sunt cauzele principale de abandon 
școlar. Și nu este singura statistică îngrijorătoare: "La sfârșitul anului 2016, erau peste 300.000 de 
copii în afara școlii, adică nu erau înscriși în nicio formă de învățământ", mai spune Liliana Bibac. 
Foarte puţini dintre aceşti copii se reìntorc la şcoalã. 

Este motivul pentru care Organizația Salvați Copiii România, a cărei prioritate este accesul egal 
și nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii, deschide patru noi centre de pregătire pentru 
copiii și tinerii din  județele Constanța și Timiș, prin proiectul ”Și eu vreau la școală!”. 

Obiectivul general al proiectului este prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu (copii 
din  comunități defavorizate, copii romi, copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, copii din 
familii cu statut socio-economic scăzut) prin servicii integrate de prevenire, intervenție și 
compensare. 

Cauzele abandonului şcolar 

O primã cauzã ar fi faptul ca unii nu reuşesc sã ţinã pasul şi sunt promovaţi deşi nu ating 
anumite standarde, chiar dacã ştiu sã scrie, sã citeascã  , nu ìnţeleg mare lucru din ce li se predã. 
Pentru cã acest lucru devine frustrant, pânã la terminarea gimnaziului , abandoneazã. 

O alta cauzã menţionatã ìn statisticile realizate este depãrtarea de şcoalã, elevii fiind nevoiţi sã 
parcurgã zilnic distanţe foarte lungi, petrecându-şi jumatate din timpul ce le rãmâne pentru studiu 
pe drum spre şi de la şcoalã. Aceasta se ìntampla desigur cu predilecţie ìn mediul rural, fetele fiind 
mai numeroase decât baieţii ìn aceastã situaţie de abandon. 

A treia cauzã menţionatã este eşecul la examenele de final de gimnaziu. Aici bãieţii par a fi mai 
numeroşi decât fetele, alegând o şcoalã profesionalã sau rãmânând sã-şi ajute pãrinţii ìn agriculturã. 
Uneori familia este responsabilã de abandon, la oraş sau la ţarã, fetele fiind mai des afectate de 
decizia pãrinţilor de a nu le mai trimte la şcoalã, mãritându-le sau ţinându-le acasã pentru a ajuta ìn 
gospodãrie 

De multe ori şcoala este fãcutã responsabilã de acest eşec al copiilor aflaţi ìn abandon deoarece 
nu poate oferi copiilor o abordare mai pragmaticã care sã le permitã copiilor sã dobândeascã 
competenţe de bazã care sã le permitã sã urmeze mai uşor cursurile şcolare, costuri mai mici de 
şcolarizare, o masã caldã. 
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Despre școala românească se vorbește mult la început de an școlar și în perioada examenelor, 
când ne reamintim nu doar cât de puțin investește statul în educație, dar mai ales cât de vulnerabil 
este accesul egal la educație.Se vorbeşte foarte mult dar se face foarte puţin ìn acest sens ìn ţara 
noastrã. 

 

Sitografie:  

https://www.portalinvatamant.ro 

https://www.rfi.ro 
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Prevenirea abandonului școlar la elevii cu CES 
 
 

profesor Sabin Rybanna-Elena 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” 

Gura Humorului 
 
 
Abandonul școlar este forma extremă a absenteismului. Absenteismul se definește ca lipsa de la 

școală a elevului; această absență a elevului din procesul instructiv educativ poate fi motivată din 
varii motive ( boală, decese în familie, etc.) sau nemotivată. Atunci când absenteismul nemotivat 
este pentru o perioadă îndelungată de timp putem vorbi de abandon școlar. Elevii care abandonează 
şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, 
pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

 În cazul elevilor cu cerințe educative speciale acest fenomen este mai greu de împiedicat 
deoarece de cele mai multe ori părinții sunt și ei cu dizabilități sau au un număr mare de copii în 
întreținere, ori situația precară a familiei nu le permite condiții normale de trai și de studiu. Lipsa 
modelelor familiale în ceea ce privește percepția părinților despre rolul și importanța educației sunt 
doar câteva aspecte care ar putea „motiva” oarecum abandonul școlar. 

În activitatea instructiv educativă cu copiii deficienţi mintali cel mai dificil este să-i determini 
să vrea să înveţe şi să-i faci să persiste în efortul lor când se confruntă cu dificultăţile, deoarece 
atitudinea deficienţilor mintali faţă de învăţare este constant negativă, manifestată prin pasivitate, 
non-implicare/evitare, negativism. Pentru ca învățarea să fie eficientă profesorul trebuie să creeze 
motivație pentru actul de învățare și să folosească strategii didactice adaptate specificului elevilor. 
Deficienţii mintali au dificultăţi în reprezentarea scopului acţiunii motiv pentru care execută sarcina 
dezordonat. De aceea, pentru cadrul didactic, cel mai dificil este să obțină o motivaţie pentru 
sarcină. Atenuarea sau diminuarea dificultăţilor de învăţare presupune asigurarea unor anumite 
condiţii de lucru. Utilizarea flexibilă a resurselor, în funcţie de fiecare situaţie de învăţare, 
determină strategii psihopedagogice de optimizare a învăţării care pot fi aplicate cu succes în clasă. 

Din experiența lucrului cu elevul cu cerințe educative speciale pentru a reduce acest fenomen 
noi cadrele didactice implicate activ în procesul instructiv-educativ al acestor elevi avem la 
dispoziție câteva exemple de bune practici:  

- implicarea activă a acestor elevi în viața clasei prin diferite responabilități acordate acestora,  
- implicarea în activități de parteneriat cu alte școli, instituții din comunitate, 
- parteneriatul școală-familie-comunitate locală bazat pe colaborare, implicare, sprijin, 
- activități din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară,  
- activități extrașcolare (drumeții, excursii, vizite, spectacole, concursuri, etc.). 
Sunt multe motive pentru care unii elevi renunţă prematur la educaţie şi formare, cum ar fi: 

probleme personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. 
Caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt câțiva dintre factorii care contribuie 
la implicarea sau neimplicarea elevilor în activitățile instructiv educative. Parcursurile educaționale 
ale elevilor traversează diverse moduri de a învăța și a fi, iar dacă acestea sunt flexibile și părinții și 
elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi de o experiență pozitivă pentru elevi care 
îi determina pe aceștia să participe activ la activitățile organizate de școală și implicit să nu 
absenteze nemotivat de la ore pentru perioade lungi de timp, deci să nu abandoneze școala. 

Întreaga comunitate şcolară (conducerea şcolii, cadre didactice, elevi, familiile acestora) 
participă la un efort colectiv şi coerent, în strânsă colaborare cu partenerii externi şi întreaga 
comunitate la reducerea absenteismului și implicit a abandonului. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. C. Neamţu, A. Gherguţ - Psihopedagogie specială, E.D.P. Iaşi, 2000 
2. A. Gherguţ - Sinteze de psihopedagogie specială, E.D.P. Iaşi, 2005  
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Abandonul școlar, cauze și metode de prevenire 
 
 

Profesor Safta Mariana Alina 
 
 
  
Societatea se schimbă, suntem din ce în ce mai mult preocupați de cele necesare traiului, axați 

pe tehnologie, chiar captivați total de ea. Familia trebuie să stea la baza formării și educării copiilor 
și observăm că de aici încep și anumite probleme care afectează copilul în timp. Putem observa cum 
se dezvoltă creierul analizând modul în care se schimbă copiii din punct de vedere fizic, cognitiv și 
emoțional, de-a lungul timpului, urmărindu-le reacțiile, comportamentul, progresul, pe mai multe 
domenii. 

Sunt lucruri pe care le putem observa direct, dar și altele mult mai importante care necesită o 
cunoaștere foarte bună a individului. Noi cunoaștem progresele copiilor noștri din punct de vedere 
fizic, de exemplu: merge de la un an, un an și jumătate, vorbește de la un an…etc. Dacă nu se 
încadrează în anumiți termeni, devenim îngrijorați, ne alertăm, luăm măsuri.  

Deși mulți dintre noi nu anticipează schimbările care se produc pe parcursul dezvoltării 
emoționale a copiilor, identificarea schimbărilor ce intervin în dezvoltarea lor fizică și cognitivă 
poate conduce la evitarea a numeroase probleme care pot apărea mai devreme sau mai târziu. 

În procesul educației, părinților le revine un rol esențial. Statutul de părinte înseamnă și 
responsabilitate și, de aceea, trebuie să îl educe să aprecieze valorile morale.  

Odată cu evoluția copilului, la grădiniță, apoi școală, familia trebuie să colaboreze cu 
învățătorul, apoi cu dirigintele, profesorii.  Ei se nasc frumoși, dar, odată cu trecerea timpului, dacă 
părinții, educatorii nu le acordă o atenție deosebită, se pierd, nu mai știu să aprecieze lucrurile care 
contează cu adevărat. Ei au nevoie de mai multă înțelegere, iar o bună intervenție a cadrului didactic 
la momentul potrivit poate să salveze un copil de la abandon școlar. Este nevoie de timp, pasiune și 
multă răbdare, pentru că, anumite competențe se formează mai greu.   

Abandon școlar înseamnă părăsirea timpurie a școlii și duce la potențial scăzut, educație săracă. 
Ea implică și costuri sociale, economice. 

Profesorul observă schimbările elevului, observând comportamentul, dar el trebuie să 
colaboreze cu familia, deoarece foarte multe probleme sunt repercusiuni ale unor evenimente 
neplăcute. Cadrele didactice trebuie să observe atent copilul, să îl înțeleagă, să modeleze sufletul 
micuțului, să îl lămurească de ce trebuie să facă fapte bune și să lucreze, să învețe mai mult.  

Elevii care abandonează școala sunt cei care au lipsit mai mult și au de recuperat materia, cei 
care nu înțeleg anumite exerciții și iau note mici, cei care rămân corigenți sau repetenți. Foarte mulți 
dintre aceștia nu au o situație materială bună, provin din familii destrămate sau au părinții plecați în 
străinătate. În acest caz, copilul nu găsește sprijin și aici trebuie să intervină profesorul, dar este 
destul de greu, deoarece cu greu copiii povestesc ce li s-a întâmplat de fapt. În aceste cazuri, 
învățătorul, dirigintele trebuie să ia legătura cu psihologul, consilierul școlar. Având toate aceste 
probleme nerezolvate, elevul ajunge să abandoneze școala. 

De aceea, la nivel de școală, se derulează proiecte care să răspundă nevoilor elevilor. Un proiect 
derulat la nivelul școlii și coordonat și de mine este: Împreună spre succes și progres social, 
desfășurat în colaborare cu mai multe instituții. Acest proiect s-a realizat după a analiză a situației 
elevilor romi și în pericol de abandon.  Se impune implicarea elevilor în activități extrașcolare, în 
jocuri, pentru a-l integra mai ușor.  

Copiii sunt diferiți, capacitatea lor de învățare, capacitatea lor de adaptare este diferită, gradul 
lor de percepere și adaptare este diferit, de aceea, fiecare necesită o atenție deosebită, aparte. 
Trebuie să se plece de la ideea că fiecare elev are un anumit talent și este unic în felul lui, indiferent 
de nevoile sociale. Pentru o bună integrare a elevului și pentru prevenirea abandonului, fiecare copil 
trebuie integrat în sistemul de educație, oferindu-i-se suportul de care el are nevoie: fie de 
comunicare, cooperare, explicarea unor sarcini neînțelese, fie suport, sprijin în a înțelege anumite 
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conținuturi. 
Elevii romi, cu situație materială precară, cu risc de abandon, nu au șansa de a participa la 

evenimente culturale, sociale, excursii școlare, nu au abilitățile de comunicare, comportament, 
igienă, etc și, de aceea, este nevoie de mai mult. Sunt necesare mai multe întâlniri cu asistenți, 
medici, reprezentanți ai comunității, preoți…astfel încât elevul să dezvolte abilitățile fundamentale 
unei vieți normale. De exemplu, sunt elevi care deși sunt bolnavi nu aduc scutire pentru că părinții 
nu știu de unde se poate lua sau nu se duc la medic. Dacă se trimit informări scrise unii părinți nu 
știu să citească, dar ei pot fi ajutați prin derularea unor activități în comun școală-părinte-elev. 

Se pleacă de la ideea că fiecare elev salvat de la abandon școlar este un câștig pentru societatea 
noastră, dar și pentru economie. De aceea, se impune implicarea mai multor instituții, mai multe 
oferte educaționale adecvate fiecărui grup, dacă se poate fiecărui elev. 

J. S Bruner afirma: primul scop al oricărui act de învățare…constă în viitoarea utilitate a 
rezultatelor obținute.” 

Să valorificăm talentul elevilor, să îi implicăm în activitățile îndrăgite de ei, în activități 
extrașcolare, proiecte, dându-le posibilitatea de a deveni competitivi într-o societate care va înflori 
dacă are o educație de calitate. 

 
Lawrence E. Shapiro, Inteligența emoțională a copiilor, Psihologia Copilului & Parenting, 

POLIROM, 2016 
Publicație interactivă a cadrelor didactice, Reflecții didactice, 14 mai, 2005, Editura DOMINO, 

2005 
Internet dar.episcopiadevei.ro 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
Cauze și modalități de prevenire 

 
 

Prof. dr. Sala Loredana 
Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș”, Beiuș 

 
 
 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari. 

 
 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

 
 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
 
 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 
 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat. 

 
Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 

ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  
 
Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 

ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. 
 
 De aceea, o campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma 

urmei, o extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Samartean Maria Liliana                                                           
Grădinița cu P. N. Jelna, Bistrița-Năsăud 

 

In ultimii ani,  școala noastră se confruntă cu o  problemă gravă – absenteismul – ce duce la 
abandonul școlar, implicit la eșecul școlar. Copiii predispuși la abandon, fie locuiesc la distanțe 
mari față de unitățile de învățământ, fie sunt reținuți de familii la treburile gospodărești, sau provin 
din familii cu mulți copii și cu posibilități materiale reduse, unele chiar dezorganizate. 

De aceea, consider oportun diagnosticarea eventualelor situații de acest gen, de prevenire și 
combatere a abandonului școlar începând încă din prima treaptă a școlarizării – grădinița.  

Se vorbește de ani buni despre calitate în educație, despre învățământ performant și despre căile 
prin care putem obține cele mai bune rezultate școlare. Se vorbește de asemenea despre necesitatea 
modernizării școlii românești, despre digitalizarea învățământului și despre manualele digitale. Din 
nefericire, potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, în momentul de față suntem pe 
locul trei în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a școlii. 

Încercăm să prevenim riscul de abandon școlar să integrăm sau să reintegrăm  în sistemul 
educational copiii aparținând grupurilor vulnerabile  și să determinăm creșterea motivației învățării 
pentru a asigura tuturor șanse egale la educația de bază. Trebuie să conștientizăm faptul că serbările 
și activitățile extrașcolare atrag copiii spre grădiniță implicând în același timp și părinții. 

De asemenea, părinţii pot să ia parte la serbările copiilor prezentând un număr în programul lor. 
Cu acest prilej pot fi invitaţi şi unii artişti profesionişti sau amatori, care să interpreteze diferite 
cântece, fapt ce produce copiilor o şi mai mare bucurie. Intervenţia lor este importantă, deoarece, în 
felul acesta, se creează momente de odihnă pentru copii. 

Se poate observa că la copiii preşcolari, reprezentările morale, ca şi conduita disciplinată, se 
însuşesc prin metode şi forme de activitate ce au caracter predominant artistic: povestiri, recitări, 
jocuri, dansuri, şezători etc. Explicaţia o găsim în concreteţea, accesibilitatea, puterea de convingere 
a mijloacelor artistice, în coloratura lor afectivă, însuşiri atât de propice pentru formarea morală a 
copiilor care acţionează şi reacţionează predominant afectiv şi la care abia începe trezirea la 
gândirea pe bază de noţiuni abstracte, iar imaginaţia este atât de vie.  

Educaţia prin muncă la copiii preşcolari este saturată de elemente estetice. Mobilul principal al 
muncii în această etapă este nu atât util, cât mai ales frumosul îmbinat cu moralul. 

Multe din activităţile copiilor sunt însoţite de cântec. Ei cântă de câte ori simt nevoia să 
exprime o bucurie, o bună dispoziţie, când doresc să se audă sau să comunice şi altora ceea ce simt 
ei. Viaţa socială a preşcolarului este foarte intensă. El, are nevoie să trăiască în grup, să participe la 
acţiuni comune, devenind astfel capabil de sentimente colective. 

Defectele obişnuite ale preşcolarilor, lăudăroşenia băieţilor, vanitatea fetelor constituie defecte 
sociale. Această perioadă este foarte dificilă pentru copiii emotivi, timizi, care se integrează greu în 
viaţa de grup. Toate aceste defecte pot fi, dacă nu înlăturate, măcar atenuate printr-o educaţie 
socială, iar cooperarea este unul din mijloacele importante ale educaţiei în general. 

Consider că frecventarea grădiniței și realizarea de către cadrele didactice implicate a unor 
activități instructiv-educative atractive, plăcute copiilor, face ca dorința copiilor de cunoaștere și 
descoperire să fie satisfăcută, stabilindu-se astfel magnetismul mult droit  între copii și grădiniță, în 
anii de școală. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. înv. primar ȘAMȘUDEAN FLAVIA ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOBÂLNA, JUD. CLUJ 

 
 
 După unii autori abandonul școlar este privit ca o retragere conștientă a elevului din sistemul 

social școlar ca urmare a pierderii interesului sau motivației pentru învățare și a angajării in 
activitati exterioare invatarii sau ca urmare a lipsei de resurse economice pentru continuarea 
scolarizarii.( Zamfir, E; Zamfir, C;1995, p.167). 

Abandonul şcolar reprezintă renunțarea/ încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului 
educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 
profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Există multe motive care duc la abandon școlar:  
 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar.  
 factori de natură socială şi economică  
 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție,  
 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilărie; 
 dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială,  
La nivel de școală pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să 

urmărească: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 găsirea unor soluții sustenabile de prevenire a abandonului.. 
 
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
VOLUNTARIATUL ŞCOLAR – O SOLUŢIE PENTRU PREVENIREA 
ABANDONULUI ȘCOLAR 
Ideea acestui proiect este reducerea abandonului școlar din cadrul  școlii prin implicarea 

elevilor  identificați cu risc de abandon ,în acțiuni de voluntariat.  
SCOPUL PARTENERIATULUI: 
Se urmãreşte sprijinirea participãrii active a copiilor şi elevilor ca agenţi sociali cu valoare şi 

importante abilitãţi în familie, şcoalã, comunitate şi societate, prin promovarea respectului pentru 
cei din jur.  

Atragerea şi implicarea  micilor şcolari în acţiuni şi activităţi diversificate care să răspundă 
dorinţelor lor . 

Obiectivele proiectului: 
sã-şi dezvolte diferite laturi ale personalitãţii; 
sã-şi exprime valoarea personalã; 
sã-şi îmbunãtãţeascã abilitãţile de relaţionare cu grupul  şi cadrele didactice; 
sã-şi îmbunãtaţeascã rezultatele şcolare; 
sã participe activ în viaţa comunitãţii locale; 
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sã dezvolte o alternativã constructivã de petrecere a timpului liber; 
sã se îmbunãtãţeascã nivelul de cunoştinţe prin metode educative moderne.  
 
Cadrele didactice coordonatoare- sã valorifice abilitãţile şi aptitudinile elevilor voluntari în 

actvitãţile desfãşurate; 
 
Parteneri: 
Școala, Biserica, Comunitatea locală 
 
Beneficiari:  
Beneficiari direcţi:  elevii  cu risc de abandon 
Beneficiari indirecţi:familiile copiilor şi ale elevilor voluntari, instituţiile partenere, comunitatea 

localã.  
 
 Durata: un an școlar– 
Activitãţi: 
 cursuri de instruire în voluntariat şcolar; 
 cursuri de creație – confecţionarea unor obiecte de artizanat cu diverse ocazii și 

valorificarea lor cu scopul de strângere de fonduri pentru copiii , bătrânii, defavorizați/ bolnavi din 
comunitate. 

 voluntarul oferă ,,meditaţii,, copiilor care lipsesc de la școală fiind bolnavi  . Voluntarul a 
fost format de profesorul coordonator, iar apoi, el devine formator pentru aceşti copii 

 participarea  la acțiuni de distribuire de ajutoare alimentare ,oferite de Asociația Dalfsen 
helpt O.Europa, Olanda,familiilor defavorizate,precum și la diverse campanii umanitare, organizate 
de partenerii de proiect. 

 implicarea în diferite proiecte  alături de alte instituții din comunitate , primărie, muzeu, 
bibliotecă.  

 
Evaluare:  
se realizeazã periodic şi la final folosind tehnica  chestionarului  pentru beneficiarii direcţi, 

cadre didactice,  pãrinţi, coordonatorii instituţiilor partenere şi reprezentanţii autoritãţilor locale.   
Considerând că proiectul este implementat într-un cadru strict didactic putem propune  

următoarele sugestii de evaluare  pentru elevi,pe parcursul proiectului: 
 recunoaşterea meritelor fiecărui elev ori de câte ori acestea sunt demne de acest fapt; 
 considerarea aspectelor meritorii în raport cu progresul personal la învăţătură sau 

comportamental al fiecărui elev (în sensul unei abordări diferenţiate a acestora); 
 practicarea, la nevoie, pentru a ridica stima de sine, a unei supraevaluări moderate; 
 observarea atentă a elevilor cu un posibil temperament coleric sau / şi agresiv și implicarea 

în activităţi care să le consume excesul de energie şi să le dea satisfacţii atât de moment, cât şi de 
lungă durată. 

 depistarea cauzelor unor noi greşeli şi sugerarea de modalităţi corecte de abordare etc.  
 
Rezultate aşteptate:  
-reducerea  abandonului școlar 
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Abandonul școlar - cauze și modalități de prevenire 

 
 

Profesor pentru învățământul primar: Șandru Cornelia 
Școala Gimnazială ”Ion Șuhane” Frumosu 

 
 
Abandonul școlar reprezintă o problemă a sistemului de învățământ din România care nu a fost 

tratată suficient sau acțiunile interprinse în ameliorarea acestui fenomen nu au fost eficiente. 
Stoparea acestui fenomen ar tebui să fie un obiectiv prioritar pentru toți ”actorii” implicați în 

actul educațional de la factorii de decizie de la nivel înalt la profesori, părinți, elevi, reprezentanți ai 
comunității locale. 

Înainte de a găsi soluții pertinente în diminuarea acestui fenomen este necesar a enumera 
cauzele abandonului școlar identificate în următoarele situații: 

- la nivelul elevului și al familiei. Aici putem vorbi despre dificultăți materiale, modelul 
educațional oferit de părinți sau frații mai mari, familii dezorganizate, familii cu mulți copii, 
intrarea prematură pe piața muncii-consecință directă a unei situții materiale dificile-, încrederea 
redusă în educație. 

Referitor strict la nivelul clasei pe care o monitorizez, am constatat că majoritatea părinților au 
studii medii (liceu-mai ales tații-, opt/zece clase sau studii postliceale), puțini au studii superioare.  

Slaba integrare pe piața muncii a părinților care au dobândit o calificare într-un anumit 
domeniu, precum și exodul părinților în străinătate pentru a munci au determinat scăderea încrederii 
în educație și în finalitățile ei. 

- la nivelul comunității putem vorbi despre lipsa sprijinului/sprijinul insuficent acordat elevilor 
care provin din familii cu posibilități materiale reduse, precum și de apariția unui copil la mamele 
minore sau căsătorii timpurii. 

- la nivelul școlii. Aici, putem vorbi despre copii care au rămas repetenți în mod repetat, despre 
lipsa de integrare la nivelul clasei, dar și de relețiile deficitare cu cadrele didactice. 

Deși, factorii abandonului școlar sunt identificați la cele trei nivele: familie, comunitate, școală, 
eu cred cu tărie că școala are cel mai important rol în prevenirea/stoparea acestui fenomen deoarece 
ea se află în contact permanent cu elevii, poate identifica la timp problemele cu care se confruntă 
aceștia, poate sesiza autoritățile competente în domeniu pentru a preveni apariția acestui fenomen 
sau pentru a reintegra în mediul școlar elevii care au renunțat recent la școală. 

Dintre soluții, aș enumera: 
-creșterea atractivității școlii prin desfășurarea de activități extracurriculare în diverse domenii 

(activități sportive, artistice, concursuri diverse, activități de voluntariat, acțiuni de ecologizare, 
activități practice, cât mai multe activități în aer liber) încercându-se astfel valorificarea 
potențialului fiecărui copil; 

-”puterea exemplului personal” iar aici vorbim despre utilizarea experienței celor ce au renunțat 
la școală, organizarea de întâlniri cu astfel de copii care să povestească despre viața lor; 

- implicarea activă a profesorilor în combaterea abandonului școlar prin:  activități de pregătire 
suplimentară a elevilor ce manifestă dificultăți în învățare, o colaborarea strânsă cu părinții, 
desfășurarea de activității de consiliere a părinților și a elevilor aflați în situații de risc educațional; 

- o colaborarea strânsă a școlii cu autoritățile locale, găsirea unor soluții de susținere materială a 
copiilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă ( burse de studii, burse de merit, 
integrarea părinților pe piața muncii etc.) 

În concluzie, putem afirma că doar o implicare activă a tuturor celor implicați în procesul 
educației poate conduce la prevenirea/ limitarea abandonului școlar. 
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CONTRIBUȚIA STUDIULUI LITERATURII                                              
LA PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Profesor׃ Adriana Sandu 
Şcoala Gimnazială Nr. 119,  sector 4, Bucureşti 

 

 

Aşa cum afirma Voltaire, ,,cu cărţile se întâmplă ca şi cu focul de pe vetrele noastre; iei acest 
foc de la vecin, îl aprinzi la tine, îl dai altora şi astfel e al tuturor.ˮ Învăţătura se propagă în rândul 
celor ce-și deschid inima către cunoaştere. Cei mai mulţi tineri parcurg optim etapele sistemului de 
învăţământ și își continuă studiile sau profită de posibilităţile de dezvoltare personală ori intră în 
câmpul muncii. Cu toate acestea, unii abandonează şcoala fără a avea competenţele sau calificările 
considerate în prezent importante pentru o integrare optimă în rândul celor ce muncesc și pentru o 
participare activă în cadrul economiei actuale, bazate pe cunoaștere. Tinerii care abandonează 
școala provin din medii diverse, de cele mai multe ori, defavorizate.  

Abandonul școlar timpuriu este determinat, de obicei, de un proces de lipsă de interes, bazat pe 
motive personale, sociale, economice, geografice, educaţionale sau familiale. Aceste motive se află 
în relaţie strânsă cu experienţele școlare și, de obicei, sunt proprii individului. În situaţia multor 
elevi, nemulţumirea rezultă dintr-o serie de motive, precum hărţuirea, rezultatele școlare slabe, 
relaţiile tensionate cu profesorii, lipsa motivaţiei sau apartenenţa la „grupuri nepotrivite”, iar, în alte 
cazuri, tinerii abandonează școala pentru că se confruntă cu probleme personale sau de familie, cum 
ar fi consumul de substanţe sau lipsa unei baze materiale decente. Cu toate acestea, o parte 
importantă a problemei poate fi conferită de lipsa de susţinere și de consiliere, dezinteresul faţă de 
învăţătură și programele școlare de nivel secundar, care, adesea, nu oferă suficiente modalităţi de 
cursuri diverse, pedagogii alternative, posibilităţi de învăţare experimentale. 

Şcoala poate fi un factor de reducere a inegalităţilor structurale, de creare a cetăţeniei active, de 
suport pentru integrare pe piaţa muncii şi chiar o instituţie de dezvoltare în sine. În cadrul şcolii, 
orele de literatură oferă posibilităţi nebănuite de evoluţie intelectuală personală a elevilor prin 
diversitatea subiectelor abordate în urma lecturării operelor literare.  

O poveste cu intrigă incitantă şi cu aventuri palpitante trezeşte interesul copiilor şi, în anumite 
cazuri, are rol de captare a atenţiei. În cazul vizionării unui film realizat după o operă literară, foarte 
interesantă este dublarea sunetului cu posibilitatea de a lectura mersul poveștii în partea inferioară a 
ecranului. Totodată trebuie să menționăm personajele individualizate și cu personalitate proprie ce 
joacă un rol bine definit în mersul poveștii. Astfel, prin lectură, învăţarea devine mai atractivă şi 
convinge elevul să participe efectiv la desfăşurarea orei de curs, iar aceste situaţii bineînţeles că 
diminuează posibilităţile de abandon şcolar.  

Textele literare ce conţin chiar subiecte legate de prevenirea eşecului şcolar sunt variate atăt în 
literatura română, cât şi în cea universală. Astfel, amintim opere pline de învăţături, precum׃ 
,,Amintiri din copilărieˮ, de Ion Creangă, ,,D-l Goeˮ, de I. L. Caragiale, ,,Anii de ucenicieˮ, de 
Mihail Sadoveanu, ,,Cele dintâi lecturiˮ, de Mircea Eliade, ,,Cuore, inimă de copilˮ, de Edmondo de 
Amicis, ,,La stâpânˮ, de Maxim Gorki. Lectura ,,Domnu Trandafirˮ, de Mihail Sadoveanu, are în 
centru imaginea nespus de dragă, a învăţătorului care a dăruit şcolarilor dragostea şi bunătatea sa, 
determinându-i să vină la şcoală cu plăcere. Prin mesajul educativ transmis de opera literară, se 
realizează o trăire adâncă emoţional-afectivă, ce solicită participarea elevului la dezbateri, 
determinându-l să aibă atitudini pozitive faţă de şcoală.  

Aprecierea profesorului reprezintă pentru elev un mesaj pe care-l asimilează și prin care 
conștientizează sistemul exigențelor la care este supus. Această apreciere este asimilată și 
interiorizată de elev, devenind o componentă importantă a imaginii de sine.  
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Astfel, notele slabe, persistența evaluărilor negative vor determina o alterare a imaginii de sine, 
pierderea încrederii în propriile posibilități de a rezolva sarcini școlare, dezvoltarea unui sentiment 
de ineficiență personală. Unii învaţă mai profund, alţii superficial, unii mai rapid, alţii în ritm mai 
lent, unii pentru un timp mai îndelungat, alţii pentru termene scurte. Trebuie să se respecte astfel 
particularităţle de vârstă şi individuale ale elevilor. 

Profesorul este un factor important în demersul de asigurare a reuşitei şcolare. Pentru aceasta el 
trebuie să dispună nu numai de o bună pregătire de specialitate, ci şi de o competenţă psihologică şi 
pedagogică în utilizarea metodelor celor mai adecvate de redresare a dezvoltării sau a eşecului 
şcolar. Prin măsurile pe care le ia, în primul rând la lecţie, el creează atât mediul propice de evoluţie 
a personalităţii elevilor, cât şi climatul optim de comunicare didactică.  

Dintre cele mai importante măsuri cu caracter general care pot fi utilizate de profesor la orele de 
literatură, în vederea prevenirii eşecului şcolar amintim: crearea climatului şi atmosferei psihice 
necesare, creşterea treptată a nivelului exigenţelor şi verificarea sistematică a pregătirii elevilor, 
activizarea elevilor la lecţie si ridicarea continuă a nivelului muncii independente a acestora, 
instruirea sistematică a elevilor asupra metodelor de studiu specifice obiectelor de învăţământ, 
temeinica cunoaştere a elevului, a particularităţilor muncii şi evoluţiei sale şcolare.  

Succesul muncii cadrului didactic privind prevenirea şi combaterea insuccesului şcolar al 
elevilor este determinat de cunoaşterea concretă şi treptată a elevilor, a problemelor pe care le 
întâmpină în lectură sau la însuşirea unor noţiuni literare; a cauzelor acestor dificultăţi, precum şi a 
eventualelor insuccese şcolare. 
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Abandonul şcolar – prioritate absolută 

 

Laura Nicoleta SANDU                                                                
Liceul Teoretic  ION BARBU – Piteşti 

 

Prevenirea abandonului școlar este un proces dificil, plin de obstacole, într-o lume în care 
siguranța este relativă şi totul este într-o continuă mișcare, într-o continuă schimbare, valorile sunt 
ignorate, principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de repere. 

Ȋn general, fiinţa umană își dorește să obțină multe într-un timp scurt şi fără prea multe eforturi. 
Pornind de la această realitate şi de la  acest context social, școala are un rol fundamental în viața 
copilului pe care își pun amprenta frustrarea, neajunsurile vieții, problemele familiale etc. Copiii 
trebuie să simtă că există un loc unde sunt primiți cu bunătate, căldură, permanent îndrumaţi şi 
încurajaţi, sprijiniți, iubiți și ascultați. De asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor 
are valoare, să fie conștienți de potențialul și talentul lor nativ și să înțeleagă că alegerea de a le 
valorifica sau nu le aparține. 

Fiecare copil are nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găseşte, este important să-i fie 
oferite în cadrul școlii prin puterea exemplului care îl determină să îndrăgească un profesor și să îl 
aibă drept model.  

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple şi variate. Numeroşi factori cresc probabilitatea ca un 
tânăr să adere destul de rapid la ideea de renunţare a continuării studiilor, iar decizia de a întrerupe 
parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui anumit nivel de învăţământ să devină realitate. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie.  

 De exemplu, se pot aduce în prim-plan  problemele de natură personală, familială, şcolară sau 
legate de mediul social în care  tânărul îşi desfăşoară activitatea. 

Abandonul şcolar reprezintă o veritabilă problemă a societăţii actuale şi o luptă continuă a 
fiecărui profesor de prevenire, reducere şi chiar eliminare a sa din rândul populaţiei de vârstă 
şcolară; de aceea, valorizarea educaţiei şi perseverenţa frecventării şcolii, până la obţinerea unei 
diplome de calificare, pot conduce la „ruperea” cercului vicios al fenomenului de abandon şcolar, 
dar şi la reducerea consecinţelor sale nefaste asupra dezvoltării sociale, economice şi culturale ale 
unei regiuni.   

De asemenea, educaţia se va asigura prin  ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale 
prin transformarea mediului școlar într-unul prietenos și interactiv, desfășurarea de activități extra-
curriculare și de educație pentru sănătate, igienă și nutriție.   

Sustenabilitatea instituțională și implicarea decizională vor fi asigurate prin dezvoltarea de 
parteneriate cu actorii locali si regionali relevanți, pentru ca ulterior, acţiuni precum diseminarea, 
transferul și valorificarea bunelor practici acumulate în cadrul unor proiecte lansate pe această temă 
să creeze eficienţa şi continuitatea unei strategii educaţionale de prevenire şi reducere a 
fenomenului de abandon şcolar. 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai 
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pentru a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării 
copilului, dar și pentru a oferi tuturor copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de 
transmitere a dezavantajului între generații.  

Preocuparea constantă pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar ar trebui considerată 
o prioritate a sistemului de educaţie, cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se 
multiplică şi diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce 
mai provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează.  

Se pot aminti doar câteva dintre amenințările cu care ne-am putea confrunta și care ne-ar putea 
împiedica în a duce la bun sfârșit acțiunea noastră de prevenire a abandonului: 

 aderarea la un anturaj defavorabil continuării educației;  

 izolare/marginalizare, atitudine de respingere manifestată de colegi; 

 dorinţa unui părinte/ a familiilor de a întrerupe procesul de educație al copilului din diverse 
motive; 

 diferite stări (boală, incapacitate fizică temporară/permanentă, stare materială precară etc) 
care împiedică subiectul să își desfășoare activitatea în cadrul școlii. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. Inv. Presc. SANDU STELUTA 
GPN BALESTI, Judetul VRANCEA 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

   şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
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potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

   cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala.  

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor.  

Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

   climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

   factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

   factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

   anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
   identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
   implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
   creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
   În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
   psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
   socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
   psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
   juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
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În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 
de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 

Înv. Şărămăt Maria Luminiţa 
Şcoala Celei 

 
 
Abandonul şcolar este o formă de manifestare a devianţei şcolare  alături de copiat, fuga de la 

şcoala, absenteismul şcolar, vandalismul şcolar, violenţa în şcoală. Devianţa şcolară include 
totalitatea conduitelor care se abat de la normele şi valorile ce reglementează rol-statusul de şcolar, 
aceste norme şi valori sunt statuate in regulamentele şcolare şi în cele de ordine interioară. Există 
multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme personale sau 
familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă.  

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie.  
O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune din 
ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi 
aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum 
cele de baby-sitting pentru o seară. 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 
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ales în comunităţile rurale. 
 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 

individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 
cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

 Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 
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Măsuri concrete de prevenire şi combatere a abandonului şcolar 

 
 

prof. SÁROSI IRINA 
Școala Gimnazială "Vasile Conta" Iași 

 
 
 O primă modalitate presupune apelarea la factorul psihologic. Astfel, primul pas este 

diagnosticarea cauzelor abandonului în cazul fiecărui copil, urmând ca apoi să fie luate măsuri de 
intervenţie, integrate, specifice fiecărui caz (de exemplu consiliere şi sprijin educativ); 

   O altă metodă este „educaţia remedială” derulată pe perioada vacanţelor şcolare, în cadrul 
căreia elevii desfăşoară activităţi educative atractive, chiar în ideea de a menţine legătura 
permanentă cu instituţia şi de a creşte atractivitatea şcolii în ochii elevilor;  

  Programele de tip „Şcoala după şcoală” sunt măsuri integrate întreprinse la nivel local în 
vederea corectării disfuncţionalităţilor şcolare în cazul elevilor proveniţi din medii defavorizate. 
Elevii sunt receptivi la acest gen de programe întrucât, pe lângă sprijinul didactic şi de consiliere, ei 
pot beneficia de o masă caldă pe zi (o parte dintre elevi nu au posibilitatea de a consuma în familie 
hrana necesară unei dezvoltări armonioase); 

 Implicaţia mediatorului şcolar în combaterea abandonului şcolar este una de succes întrucât, 
acesta este aproape de elevi şi de părinţi, deopotrivă şi poate semnala în timp util eventualele 
probleme apărute; 

 Pentru reducerea fenomenului de părăsire prematură a sistemului de învăţământ, rolul şcolii, 
al părinţilor şi al autorităţilor locale este unul foarte mare, de aceea dezvoltarea unui parteneriat 
activ între cei trei actori sociali reprezintă una dintre măsurile ce pot avea succes;  

  Participarea părinţilor, a şcolii, a elevilor şi a autorităţilor locale la diverse activităţi de 
informare-formare pe teme variate (de exemplu relaţia şcoală – familie, şcoală – comunitate; rolul 
familiei în asigurarea succesului şcolar al copilului), este oportună demersului de estompare a 
abandonului şcolar;  

 Desfăşurarea de activităţi extraşcolare (acţiuni de renovare/înfrumuseţare a şcolii, concursuri 
sportive, spectacole, vizite la muzee, acţiuni/ concursuri de creaţie artistică, competiţii diverse); 

 Nu trebuie neglijat efectul pe care îl pot avea taberele şi excursiile cu colegii, activităţi care, 
pe lângă caracterul educativ şi de socializare, ajută, de asemenea, la cristalizarea sentimentului de 
apartenenţă la şcoală şi, deopotrivă, duc la creşterea atractivităţii unităţii în ochii copiilor; 

 Un alt lucru care se poate face este utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoala pentru 
a preveni scăderea încrederii în educaţie. Astfel, intrarea în contact a elevilor în situaţie de risc cu 
tinerii care au renunţat prematur la şcoală pentru a le afla perspectiva curentă despre şcoală, precum 
şi povestea despre cum a decurs viaţa lor post-şcolară, este oportună; 

 Monitorizarea îndeaproape a elevilor în situaţie de risc şi intervenţia promptă în cazul în care 
aceştia lipsesc nemotivat de la şcoală; 

  Realizarea unor vizite la domiciliu şi consilierea părinţilor cu privire la nevoile copiilor;   
 Responsabilizarea la nivelul clasei, relaţii deschise şi de sprijin între colegi;  
 Implementarea unor programe educative alternative de tip „a doua şansă” pentru cei care au 

abandonat şcoala; 
  Consilierea elevilor şi a părinţilor în vederea accesării fondurilor şi alocaţiilor legale (burse, 

alocaţii, rechizite, bani pentru calculator), în vederea obţinerii actelor de identitate; 
  Simplificarea programei şcolare şi centrarea ei pe nevoile educaţionale ale elevului şi nu pe 

un anumit volum de cunoştinţe, adesea inutile în pregătirea viitoare a elevilor;   
 Asigurarea în şcoală a instruirii diferenţiate, pe niveluri de inteligenţă; 
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  Semnalarea autorităţilor competente a cazurilor de absenteism nemotivat repetat şi 
conlucrarea cadrelor didactice cu acestea, în vederea aducerii copilului la şcoală;  

 Crearea, de către stat, de mai multe locuri de muncă şi mai bine plătite, în toate domeniile, 
ceea ce ar diminua emigrarea şi, implicit, consecinţele acesteia asupra tinerilor în cauză;  

  Fiecare caz de abandon şcolar are o „istorie” proprie care presupune o analiză complexă, o 
interpretare psihogenetică, dinamică şi funcţională a situaţiei particulare a fiecărui subiect aflat în 
această situaţie.  

   Cadrul didactic poate fi promotorul unor programe al căror scop este prevenirea şi combaterea 
abandonului şcolar. 

   În acest sens este necesar elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a 
elevilor aflaţi în situaţia de a abandona şcoala. Dar pentru punerea în aplicare a unor astfel de 
strategii e nevoie însă de o bună cunoaştere a particularităţii psihologice ale elevilor, pentru a putea 
fi identificate acele dimensiuni psihologice care permit realizarea unor dezvoltări ulterioare ale 
elevului cu dificultăţi şcolare.  

Variaţiile mari de ritm intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la efortul de durată, de abilităţi 
comunicaţionale şi nevoi cognitive, existente în general între elevi, impun acţiuni de organizare 
diferenţiată a procesului de predare-învăţare, pe grupe de elevi, în care să primeze însă sarcinile 
individuale de învăţare.  

Un alt aspect important al activităţii de înlăturare a abandonului şcolar îl reprezintă crearea unor 
situaţii speciale de succes pentru elevii cu dificultăţi şcolare, deoarece succesele şi recompensele 
dezvoltă iniţiativele elevului şi sporesc încrederea acestuia în propriile posibilităţi. 
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ABANDONUL ȘCOLAR- CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 
 
 

SASCIUC MARIANA-MIHAELA 
 
 

Educația a avut, are și va avea un rol esențial în formarea unei societăți în care individul este un 
cetățean responsabil. O educație aleasă începe în familie și se continuă în grădiniță, școală prin 
intermediul cadrelor didactice, special pregătite să formeze și să modeleze caracterul unei ființe 
umane.  

Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral și estetic. Școala, alături de familie, influențează, prin condițiile concrete în care se 
desfășoară procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

În ultimul timp școala se confruntă cu anumite fenomene care iau amploare și care pot influența 
în mod negativ evoluția societății. Una dintre gravele probleme cu care se confruntă învățământul 
din ziua de astăzi este abandonul școlar, care constă în încetarea frecventării cursurilor, părăsirea 
timpurie a sistemului educativ din diverse motive. Elevii absentează tot mai des din cauza sărăciei, 
din cauza lipsei de interes atât a lor cât și a părinților față de activitatea școlară, motivație scăzută 
sau pur și simplu deoarece consideră programul prea încărcat și apare plictiseala. Mediul familial 
are un rol hotărâtor în cauzele de abandon.  

Copiii din familii dezorganizate „au șanse” mai mari să ajungă la părăsirea mediului școlar, 
chiar și de la vârste fragede. Dacă în trecut copiii voiau să ajungă la școală chiar dacă nu le dădeau 
voie părinții, deoarece nu își permiteau, în ziua de astăzi, familia nu mai are aceeași autoritate în 
fața copilului și de aici pornesc și problemele legate de școală. De asemenea anturajul în care 
copilul își petrece timpul își poate pune amprenta asupra evoluției parcursului școlar. 

Există totuși anumite modalități de prevenire a acestui fenomen și măsuri care se pot lua în 
cazul în care școala se confruntă cu asemenea cazuri. În primul rând o bună comunicare a cadrelor 
didactice cu familiile elevilor și în același timp cu comunitatea locală. Îndrumarea părinților și 
explicarea unor consecințe a nefrecventării cursurilor. Părăsirea timpurie a mediului școlar va 
conduce la o societate de oameni necivilizați, neinstruiți, fără o calificare și drept urmare la o 
mulțime de șomeri.  

Monitorizarea sistematică a absențelor, aplicarea unor chestionare, solicitarea sprijinului 
psihologilor, discuții în particular atât cu elevii în cauză cât și cu părinții sau tutorii acestora, 
colaborarea cu autoritățile locale în găsirea unor soluții, diversitatea metodelor utilizate la clasă și 
planificarea unor activități extrașcolare care să-i atragă pe elevi sunt câteva dintre modalitățile de 
prevenire și combatere a abandonului școlar. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 
de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Măsuri pentru prevenirea abandonului școlar 

 
 

Prof. Sauciuc Anamaria 
 
 
 

În lipsa implicării suficiente a statului, organizaţiile non-guvernamentale din educaţie şi-au 

propus realizarea unei hărţi a serviciilor sociale în toate judeţele ţării, în vederea soluţionării 

problematicii reducerii şi prevenirii fenomenelor absenteismului şi abandonului şcolar.  

 

Astfel, opinia publică a aflat că România este ţara cu cel mai mare număr de analfabeţi din 

Europa, iar 6% dintre români nu ştiu carte! 

 

Potrivit reprezentanților Ministerului Educaţiei Naţionale, cauzele cel mai des întâlnite pentru 

care abandonul şcolar persistă în rândul elevilor sunt: situaţia materială precară, divorţul, 

dezinteresul părinţilor, implicarea şi responsabilizarea elevilor în treburile gospodăreşti în 

detrimentul activităţilor educative.  

 

Conform cifrelor oficiale ale IȘJ Botoșani, în anul şcolar 2017 – 2018, un număr de 655 de 

elevi au renunţat la şcoală, dintr-un total de 68.300. În anul şcolar 2016 – 2017, au părăsit şcoala 

744 de copii, rată de abandon fiind de 1,09%. În anul şcolar 2015 – 2016, au renunţat la şcoală  695 

de copii (0,99%) iar în 2014 – 2015, 648 de elevi (0,89%). 

 

În cursul anului 2017, s-au făcut o serie de demersuri pentru finanțarea activităților de 

remediere, tutoriat, consiliere, meditații, informare și asigurarea de granturi destinate elevilor din 

comunitățile vulnerabile, cu risc crescut de abandon școlar.  

 

Prin acest act normativ, era prevăzut ca la nivel local să se realizeze o serie de programe care au 

ca scop principal creșterea accesului la educație a copiilor din grupurile dezavantajate.  

 

Scopul a fost reducerea diferențelor dintre elevii din mediul rural și cei din mediul urban 

precum și integrarea unui număr cât mai mare de copii din familiile cu probleme sociale, în 

învățământul de masă și apoi pe piața muncii.  
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                                
CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 

Autor: prof. Jenica Sava                                                                
Liceul Tehnologic ,,Nicolae Titulescu,, Medgidia 

 

Absenteismul alimentează insuccesul școlar și reprezintă un prim pas spre abandonul școlar și 
părăsirea timpurie a sistemului de educație.Ca urmare,absenteismul trebuie monitorizat ,prevenit și 
redus,pentru a nu mări numărul analfabeților. 

Derularea  în școală a  activităţilor de identificare a cauzelor absenteismului pentru a putea fi 
oprit la timp,nu trebuie să lipsească. 

Organizarea discuțiilor formale și informale cu elevii privind importanța participării la cursuri, 
a consecințelor pe termen lung și mediu a absenteismului pentru a putea descoperi cauzele acestuia 
și realizarea unui plan care să cuprindă următoarele obiective: 

1. Identificarea  cauzelor absenteismului. 

2. Precizeazarea importanței participării la cursuri. 

3. Stabilirea   consecințelor pe termen lung și mediu a absenteismului. 

4. Stimularea  elevilor să-si organizeze rațional programul de studiu și frecvența la cursuri în 
vederea reușitei școlare  și a păstrării sănătății mentale și fizice.  

 Cauze ale absenteismului: 

- situația financiară precară 

- elevi problemă; 

- plecarea părinților să lucreze în străinătate și lăsarea elevilor in grija altor persoane; 

- nesupravegherea atentă a elevilor din partea părinților. 

- elevi care vin din localități  izolate  și care nu au posibilitatea unui mijloc de transport și nu își 
permit nici plata unei chirii pe perioada școlarizării. 

Modalități de prevenire a abandonului școar 

- Monitorizarea prezenței la școală a elevilor și prevenirea absenteismului. 
- Implicarea tuturor cadrelor didactice în combaterea absenteismului.  

- Supravegherea atentă a elevilor care tind să absenteze și  verificarea  motivului pentru care 
aceștia au absentat nemotivat. 

- Consilierea și responsabilizarea părinților privind importanța participării la cursuri a elevilor,a 
consecințelor pe termen lung și mediu a absenteismului 

- Legătura permanentă a școlii cu familiile elevilor. 

- Profesorul diriginte să cunoască  situațiile speciale ale elevului(dacă prezintă probleme de 
sănătate,dacă părinții sunt plecați în străinătate sau sunt despărțiți,etc). 
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- Să-i stimuleze pe acești elevi și să-i implice în cât mai multe activități pentru a  se simți utili și 
integrați in colectiv și pentru a compensa cât de cât ceea ce le lipsește acasă. 

Motivarea elevilor: 

Necesitatea ca toți elevii să învețe, a învăța în mod științific, să cunoască principalele reguli și 
metodele invățării eficiente,definită prin maximul de învățare în minimul de timp și cu efort minim.     

În concluzie pentru a evita abandonul școlar este nevoie de o foarte bună relație între profesori-
elevi-părinți,bazată pe colaborare și respect și doar așa vom reuși. 
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Abandonul şcolar -cauze şi modalităţi de prevenire 
 
 

Profesor Sava Mariana                                                                  
Gradinita cu program prelungit Amicii, Călăraşi 

 
 
Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 

cercetări pentru identificarea şi prevenirea abandonului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii 
educativ – informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic 
oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru 
stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen.  

Această problemă consideram că este destul de delicată din punct de vedere al abordării cât şi 
rezolvării ei, deoarece considerăm că semnele de comportament al abandonului şcolar sunt greu de 
prevenit şi rezolvat. 

Efectele abandonului şcolar 
De asemenea, efectele abandonului şcolar sunt deosebit de grave şi sunt de natură: socială, 

economică, familială, etc. Dintre acestea putem aminti câteva dintre cele mai importante : 
Cei care abandonează şcoala nu vor avea o calificare profesională şi astfel nu se vor putea 

integra din punct de vedere socio-economic. 
Şcoala asigura formarea morală şi civica a unei persoane. Cei care nu şi-au încheiat ciclul de 

studii nu-şi vor putea exercita rolul de părinte şi cel de cetăţean al unei comunităţi în mod corect. 
Cei care abandonează şcoala nu vor putea asigura un mediu de viaţa destul de bun familiei. Cel 

mai probabil, copiii lor vor abandona şcoala la rândul lor, datorită insuficientei financiare. 
Neavând o calificare profesională, cei care abandonează şcoală sunt viitori şomeri şi reprezintă 

pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăţi sociale şi pierderi. 
Indivizii care au abandonat şcoala pot dezvolta în viitor un comportament violent. 
Datorită efectelor negative multiple, de-a lungul timpului s-au înfiinţat numeroase organizaţii 

precum: institute de ocrotire a minorilor, centre de consiliere, fundaţii pentru ajutorarea copiilor cu 
dificultăţi economice, centre de reeducare în fiecare judeţ al României, care sprijină dreptul la 
educaţie la copiilor. 

Abandonul şcolar este rezultanta unei combinaţii de cauze interne şi externe, de factori interni 
şi factori externi. Fiecare abandon are o istorie personală şi socială legată de modul cum se aplică 
diferenţiat principiul dezvoltării.  

Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflaţi într-o anumită configuraţie 
pedagogică, psihologică şi socială care determină la rândul ei mai multe consecinţe imediate dar şi 
de durată.  

 

Cauze psihologice: 
 

1. Imaturitatea şcolară 
 

2. Instabilitatea psiho-afectivă a elevului 
 

3. Tulburări instrumentale 
 

4. Tulburări comportamentale 
 

Cauze sociale: 
1. Situaţia economico-financiară a familiei (asigurarea hranei zilnice, lipsa îmbrăcămintei şi 
încălţămintei, condiţiile de locuit, starea de sănătate, etc.) 
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2. Dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la învăţătură, lipsa controlului asupra activităţilor copilului 
3. Exploatarea copiilor prin muncă 

 
Instabilitatea psihoafectivă: 
Instabilitatea şi tulburarile de natură psihoafectivă conduc la anxietate. Aceasta este exprimată 

prin una sau mai multe fobii, reacţii de teamă care în condiţii normale dispar de la sine, dar în 
condiţii educative neadecvate (părinţi prea autoritari, camarazi de joacă agresivi, profesori duri, 
lipsiţi de empatie pedagogică, etc.) devine o trăsătură de personalitate durabilă, cu efecte negative 
majore înregistrate în planul nereuşitei şcolare şi implicit conduce la abandonul şcolar. 

 
Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 
 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de 

vârstă. Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul “a doua şansă” este 
frecventat de tineri de peste 20 de ani. Aceste programe ar trebui să aibă clase speciale pe grupă de 
vârstă (12 – 16 ani) pentru care este dificil să se integreze în grupe cu tineri care au peste 20 de ani. 

 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei. Când 
elevii repetă un an de mai multe ori deoarece nu au trecut clasa la două sau trei materii (de regulă 
aceleaşi) ar trebui luate în cosiderare notele de trecere de la celelalte materii. De asemenea, 
competenţele profesionale dobândite de cei care abandonează şcoala ar trebui recunoscute oficial. 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor 
pentru activităţi de timp liber. 

 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

 Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

 Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în 
comunităţile cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt 
frecvente. 

 Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 

 Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 
 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de urmărire a evoluţiei cohortelor şcolare. 
 Motivarea prin premiere a cadrelor didactice. 
 Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
 Schimbarea perspectivei părinţilor şi conştientizarea acestora, a importanţei educaţiei în 

formarea copilului. 
 Psihologii şi consilierii şcolari trebuie să încerce să cunoască mai bine elevii prin activităţi 

educative şi de consiliere. 
 Creşterea încrederii în forţele proprii a elevilor 
 Asigurarea de manuale şi rechizite pentru elevii defavorizaţi din punct de vedere financiar 
 Identificarea elevilor aflaţi în abandon său risc de abandon şcolar, în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi 
 Îmbunătăţirea participării şcolare şi a calităţii educaţiei este prioritară  
Educaţia formală este în multe cazuri, singurul mod prin care copiii săraci pot scăpa din cercul 
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vicios al excluziunii sociale. Investiţia în tânăra generaţie, în principal privind educaţia, garantarea  
oportunităţi egale ar trebui să reprezinte priorităţi pentru politica socială viitoare.   

 Înscrierea totală a copiilor în sistemul de învăţământ  
 Reducerea abandonului şcolar în special în învăţământul obligatoriu, dar şi pe celelalte 

niveluri de învăţământ 
 Asigurarea participării şcolare cel puţin la nivel profesional / complementar / de ucenici 

pentru deprinderea pregătirii profesionale ce poate garanta un loc de muncă.  
 Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic adaptat la cerinţele pieţei muncii 
 Reducerea polarizării în accesul şi în calitatea formelor de învăţământ; atenuarea decalajului 

dintre rural şi urban, între zonele sărace şi cele prospere 
 Îmbunătăţirea accesului la învăţământ al copiilor din medii defavorizate 
 Creşterea accesului şi îmbunătăţirea participării şcolare a copiilor romi 
 Reabilitarea şi dotarea unităţilor şcolare în special în zone defavorizate din rural 
 Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate.  
 Dezvoltarea unui sistem de învăţământ flexibil, deschiderea către învăţarea pe parcursul 

întregii vieţi, dezvoltarea formelor de învăţământ / perfecţionare profesională continuă  etc  
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 
Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 

un loc, un rol şi o valoare. 
Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 

ale fiecărui copil.  
Aceasta trebuie să identifice: 
o Cum este fiecare 
o Ce ştie fiecare 
o Ce face fiecare 
o Cum cooperează cu ceilalţi 
 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 
Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 

fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
 

 Bibliografie:  
 
Bujdoiu, N., 2005 “Dimensiuni interdisciplinare in teoriile deviantei”, Editura Romprint, 

Brasov,  
Cristina, Neamţu ,2003, Deviantă şcolară. Editura Polirom, Iaşi) 
Coleman, J., 1988, ‘Social Capital in the Creation of Human Capital’, American Journal of 

Sociology, vol. 94 (supliment), pp. S95-S120. 
Collins, R., 1979, ‘The Credential Society: An Historical Sociology of Education and 

Stratification’, Academic Press, New York.  
Denison, E., 1964, ‘Measuring the Contribution of Education to Economic Growth’, The 

Residual Factor and Economic Growth, Paris, OECD.  
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar Scarlat Elisabeta                                                        
Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, Urziceni,  Jud.   Ialomița 

 

Abandonul școlar este o formă de manifestare a devianței școlare  alături de copiat, fuga de la 
școală, absenteismul școlar, vandalismul școlar, violența în școală. După unii autori abandonul 
școlar este privit ca o retragere conștientă a elevului din sistemul social școlar ca urmare a pierderii 
interesului sau motivației pentru învățare și a angajării în activități exterioare învățării sau ca urmare 
a lipsei de resurse economice pentru continuarea școlarizării. ( Zamfir, E; Zamfir, C;1995, p.167.  

Cristina Neamțu definește abandonul școlar ca fiind conduita de evaziune definitivă ce constă 
în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 
înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului 
de studii începute. ( Neamtu, C, 2003, p.199) 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 
agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
    • Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar; 

Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 
risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este 
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abandonul şcolar. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în 
mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei 
hranei sau a îmbrăcămintei necesare’’.  

E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, 
crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la 
muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

 Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

 Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

 Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în școală fiecare poate avea un loc, un rol 
şi o valoare. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

 
Bibliografie: 

"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei – Bucureşti 2006 
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,,Devianța școlară...′′- Cristina Neamțu –Polirom –București 2003 
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Abandonul școlar                                                                      
Cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. înv. primar SCOROȘANU CIPIANA CORALIA 
Școala Gimn. ”Episcop Dionisie Romano” Buzău 

 
 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului.  

 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai 
frecvent. 

 
Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 

studiem câteva cauze: 

a) școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților  de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fără vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare”. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

b) cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.    

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 
c) climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 

vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
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divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar; 

 
d) factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 

prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar; 

 
e) factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar; 

 
f) anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

-identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 
în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi;                                                                                  

-implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

-creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

- psihopedagogice şi psihosociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

- socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
- psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
- juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
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gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 
de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, ”Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire”, consider că este 
o temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta, şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul școlar - efect al insuccesului școlar 
 
 

Prof. Înv. Primar:  Scutar  Angelica 
Școala Gimnazială Băișești/Loc.  Băișești, Suceava 

 
 
Societatea  românească  se  confruntă  cu  numeroase  probleme  socio-economice  care  duc  

spre  dezvoltarea  unor  cauze  de  natură  negativă  și  în  domeniul  educațional. 
Dar  care  sunt  cauzele  care  duc  la  abandonul  școlar.  Sunt  identificate  mai  multe  tipuri  

de  variabile  între  care  cele  de  ordin  economic,  socio – cultural  sau  religioase,  psihologice  
sau  pedagogice.  În  ceea  ce  privesc  cauzele  de  ordin  economic,  copiii  care  trăiesc  în  familii 
sărace  au  șanse  mai  mici  de  a-și  însuși  o  educație  școlară  completă.   

Statutul  economic  corelat  cu   abandonul  școlar  este  evaluat  prin  variabile  ca:  gradul  de  
instruire  și  educație  al  părinților,  profesia  tatălui,  venitul  familiei  și  nivelul  de  viață  al  
acesteia.   

În  categoria  cauzelor  de  ordin  socio – cultural  sau  religioase  se  includ  indicatori  de  
putere  și   status  social:  apartenența  la  clasa  socială,  apartenența  etnică,  rasială,  sexul,  
apartenența  la  comunități  care  au  fost  tratate  ca  variabile  demografice. Tipul  de   comunitate  
este  o   altă  variabilă  care  consemnează  o  rată  mai  mare  a  abandonului  școlar  în  mediul  
rural,  ceea  ce  s -ar  putea  explica  prin  distanța  mare  dintre  domiciliu  și  școală  asociată  cu  
condiții  inadecvate  de  transport,  lipsa  de  flexibilitate  a  orarelor  și  structurii  anului  școlar  
precum  și  lipsa  de  opțiuni  educative  în  cadrul  școlii.   

Cauzele  de  ordin  psihologic  se  referă  la  reacția  fiecărui  elev  la  apariția  insuccesului  
școlar  și  a  conflictelor  cu  autoritățile  școlare,  iar  cauzele  de  ordin  pedagogic  face  referire  la 
influențarea  ratei  abandonului  școlar  de  către  calitatea  vieții  școlare.  Cele  mai  înalte  rate  de  
abandon  școlar  le  furnizează  școlile  segregate,  școlile  mari  cu  clase  numeroase  și  școlile  în  
care  se  pune  un  mare  accent  pe  supraveghere  și  testare. 

Se  identifică  faptul  că  în  mediul  urban  cauzele  abandonului  școlar  sunt  influența  
cercului  de  prieteni  asupra  copilului  și  atracțiile  pe  care  orașul  le  exercită  asupra  acestuia.  
Spre  deosebire,  în  mediul  rural,  cauzele  sunt  diferite:  ajutorul  pe  care  copiii  trebuie  să -l  
dea  părinților  la  muncile  agricole  sau  iarna  ,,în  condițiile  lipsei  sursei  de  subzistență”  și  din  
cauza  ,,lipsei  hranei  sau  îmbrăcămintei  necesare”. Totuși,  deși  cauzele  sunt  diferite,  
procentual  rata  abandonului  este  relativ  egală  printre elevii  din  învățământul   obligatoriu,  din  
cele  două  medii. Studiul  și -a  propus  să  descopere  procentual  numărul  de  elevi  care  
abandonează  studiile  pe  nivel  de  învățământ.  Astfel,  s -a  confirmat  că,  pe  parcursul  unui  an  
școlar,  cei  mai  mulți  elevi  care  abandonează  școala  sunt  cei  din  ciclul  gimnazial,  mai  ales  
din  clasele  a  VII -a  și  a VIII -a,  preponderent  din  mediul  rural.   

De  altfel,  elevii  proveniți  din  familii  sărace  sunt  mai  predispuși  să  abandoneze  școala  
deoarece  le  lipsește  susținerea  economică.  Rata  abandonului  școlar  la  elevii  de  sex  feminin  
din  mediul  rural  este   mai  ridicată  decât  elevii  de  sex  masculin  din  același  mediu  sau  față  
de  cei  de  sex  feminin  din  mediul  urban.   

În  finalul  proiectului  de  cercetare,  autoarele  identifică  efectele  abandonului  școlar.  Cei  
care  abandonează  școala  ajung  să  nu  aibă  nici  calificarea   necesară  integrării  socio -
economice,  nici  formația  morală  și  civică  exercitării  rolului  de  părinte  și  al  celui  de  
cetățean  al  unei  comunități.  Neavând  o  calificare  sunt  viitorii  șomeri  reprezentând  pe  termen  
mediu  și  lung  o  sursă  de  dificultăți  sociale  și  de  pierderi. 

Din  punct  de  vedere  economic,  o  persoană  educată  nu  este  scumpă,  ci  o  persoană  care  
părăsește  timpuriu  școala  având  o  educație  șubredă  sub  aspect  moral  și  intelectual. 
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Abandonul școlar 
 
 

Prof. pt ȋnv. primar Scutaru Elena 
  
 
Abandonul reprezintă conduita de evaziune definitiva ce consta in încetarea frecventării scolii, 

părăsirea sistemului educativ înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete 
sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Din punct de vedere legal se specifica faptul ca 
frecventarea obligatorie a scolii încetează la sfârșitul clasei a X- a. Atunci când statul controlează 
frecventarea scolii abandonurile înaintea termenului legal al școlarității obligatorii sunt relativ rare, 
fiind adesea deghizate in absenteism intens. 

Educația este perceputa ca o funcție vitala a societății, iar școala drept principala instituție prin 
care societatea își perpetuează existenta.. Astfel școala este un “factor cheie “ al dezvoltării. De la 
școala se așteaptă astăzi totul : sa ii ajute pe tineri sa cunoască trecutul si sa înțeleagă prezentul, sa ii 
ajute sa conștientizeze si sa își asume responsabilitatea pentru a se implica in orientarea destinului 
colectivităților către un viitor dorit. Din acest punct de vedere orice problema cu care se confrunta 
acest sistem de învățământ trebuie analizata, dezbătuta si trebuie căutate soluții pentru o eventuala 
ameliorare. Pe aceasta linie se înscriu si problemele de risc de abandon școlar si problemele 
comportamentale. 

Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematura a scolii înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

În plan social, pot fi considerate forme ale eșecului școlar: abandonul școlar, excluderea socială 
şi profesională, analfabetismul. 

Abandonul școlar se caracterizează prin părăsirea prematură a școlii înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. De 
multe ori abandonul se asociază cu delincvența juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viața de 
familie dezorganizată. 

Fenomenul se înregistrează în special la sate şi în comunitățile de rromi, unde copiii sunt 
folosiți ca sursă de venit sau văzuți ca indivizi cu responsabilități în gospodărie. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor școlare ar fi bine sa identificam si sa studiem 
câteva cauze: 

- Cultura de origine a elevilor - cercetările din domeniul educațional au relevat faptul ca mediul 
socio-cultural de proveniența al elevilor este una dintre cele mai importante variabile in reușita sau 
eșecul școlar si profesional al elevului. Este foarte importanta atitudinea familiei in raport cu școala. 
Cunoașterea acestora atitudini si identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate 
in raport cu carierea școlară a tinerilor constituie un factor important in prevenirea abandonurilor.  

- Climatul familial - are un rol hotărâtor in cauzele de abandon școlar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecința a divorțului , climatul familial conflictual si imoral, excesiv de 
permisiv, divergenta metodelor educative si lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, 
indiferenta sau dimpotrivă, tiranica a acestora, iată alte câteva aspecte care conduc spre abandonul 
școlar. 

- Factor de natura sociala si economica - cum ar fi: crize politice, economice, sociale si morale, 
prăbușirea sistemului de protecție sociala, confuzia sau absenta unor norme sau valori - iată alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional si in final - 
abandon școlar. 

- Factorii de natura educaționala - insubordonare fata de normele si regulile școlare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații si interese slabe in raport cu școala, greșelile dascălilor (de 
atitudine si relaționare, competenta profesionala, autoritate morala) - au si ei un rol important in 
apariția fenomenului de abandon școlar. 

- Anturajul - de proasta calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carente din 
copilărie - dorința de a scapă de sub tutela educaționala sau familiala, dorința de a capta obiecte, 
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haine sau mâncare prin cai ocolite, necurate - iată alte cauze pentru care elevul abandonează școala.  
Așadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învățământ preprimar, primar, gimnazial, 

liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenție cum evoluează cum se mențin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenții oportune atât din partea părinților, 
educatorilor cât şi a comunității din care provine copilul pentru o mai mare siguranță în prevenirea 
abandonului școlar. 

Educația pentru toți este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să învețe şi să se 
dezvolte. 
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PLEDOARIE PENTRU UN  START BUN ÎN VIAȚĂ 

 

Prof. Înv. Preșc. Secară Elena                                                            
Grădinița cu P. P. și P. N. ,,Iulia Hasdeu,, Câmpina 

 

Responsabilitatea pentru viața copiilor face parte din viața  noastră cotidiană și, cu cât știm mai 
multe despre copii, cu atât mai bine îi sprijinim să se dezvolte și să devină adulții pe care ni-i dorim 
în societate. 

În perioada copilăriei mici copiii se dezvoltă rapid și chiar spectaculos. Dacă procesul de 
dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil și mai costisitor să compensezi mai 
târziu pierderile acumulate acum. 

În acest context, este bine cunoscut și evident faptul că alegerile făcute acum și acțiunile 
întreprinse de părinți și de societate în copilăria timpurie au o puternică și mai  de durată influență 
asupra progresului națiunilor în sens larg. De aceea, spunem că investiția în copii cât de timpuriu ne 
conduce, pe termen lung, la dezvotare socială. 

Conștientizarea importanței acestei perioade pentru devenirea ulterioară a individului a făcut ca 
la nivel internațional, și în ultimul timp și în România, să se acorde o atenție specială copilăriei  și al 
alocării de resurse pentru îngrijirea și educarea copiilor în  această perioadă. 

Concepția despre copil și copilărie a fost și este determinată de noile cuceriri  științifice și 
influențează  modul în care este concepută educația. Perspectiva asupra dezvoltării copilului este 
tributară contextului cultural, socio-economic, politic al unei tări, dar și tradiției (uneori 
neconsolidate sau  neinfluențate de noi infuzii teoretice și argumente ale teoriei aplicate). Această 
concepție despre copil și copilărie reprezintă un complex de idei, valori, modele, norme, practice, 
așteptări despre cum sunt copiii, respective despre cum să îi creștem, cum să îi educăm și să îi 
socializăm. 

Cercetările  atrag atenția asupra corelației dintre dezvoltarea copilului și calitatea nutriției, 
îngrijirii, educației și implicit, asupra vulnerabilității copilului în timpul acestei perioade formative, 
considerată critică sau sensibilă. Mai concret, din punct de vedere al dezvoltării în perioada de 0-6 
ani, următoarele aspect sunt foarte importante: 

evoluția fizică, mentală, socială și emoțională este distincată de cea a copiilor mai mari sau a 
adulților, îmbrăcând faze, stadii, ritmuri și repere de evoluție specifice; 

în societățiile moderne se petrec numeroase transformări progresive în ceea ce privește 
competențele fizice, mentale, cognitive și social-emoționale ale copiilor, din perioada micii copilării 
până la intrarea în școală, transformări care marchează formarea competențelor și a capacităților, a 
modurilor de relaționare, comunicare, învățare și joc etc.; 

în perioada timpurie, ființa umană prezintă cel mai mare grad de dependență de relațiile cu 
ceilalți (părinți, frați, co-vârstici, alți adulți) nu doar pentru a supraviețui, ci și pentru securitate 
emoțională, integrare socială, formarea competențelor cognitive și achiziții culturale; 

dezvoltarea copilului este foarte sensibilă la impactul negativ al malnutriției, al îngrijirii 
neadecvate și a lipsei afecțiunii parentale, ca tratamente deformate care îl afectează decisiv; 

dacă nevoile de bază ale copilului nu sunt satisfăcute, dacă este maltratat sau abuzat, efectele se 
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resimt în toată perioada copilăriei și, în funcție de durata  și gravitatea tratamentului la care a fost 
supus, și în perioada maturității; 

deși putem vorbi de o serie de principia generale universale, contextele și experiențele ce 
marchează dezvoltarea sunt foarte variate, fiind marcate, în special, de capacitățile individuale ale 
copilului, de nevoile lui speciale, de gen, de aparteneță etnică, circumstanțe economice, sociale și 
culturale. 

Societatea de azi și mai ales cea de mâine, precum și toate argumentele adunate în ultimele 
decenii în plan teoretic și practic privind politicile publice, programele sociale/educaționale/de 
igienă și sănătate, avantajele și implicațiile impactului intervenției noastre asupra copiilor în 
perioada copilăriei timpurii, ne obligă să ne adaptăm modul de a privi această perioadă din viața 
individului în scopul asigurării celui mai bun start în viață. 

În concluzie, noi, adulții, educatori și părinți, le dăruim încredere copiilor prin ceea ce facem,  
modul în care ne exprimăm emoțiile, cum reacționăm  față de comportamentul copilului sunt 
momente cheie în dezvoltarea sănătoasă a copilului din punct de vedere emoțional și social. 

Copilul își dezvoltă propria identitate atunci când primește atenția, grija, protecția și sprijinul  
nostru,  învață cine este și cum este el ca persoană în primii ani de viață, în funcție de mesajele pe 
care noi le transmitem.: când  se simte apreciat, valorizat, ascultat și înțeles, copilul are curajul de a 
învăța lucruri noi și dificile, iar când se simte ,,inferior”, ,,insuficient” ,rău”, copilul  învață să-i  fie 
teamă de critic, de eșec și va evita multe situații în care se poate dezvolta. 

Cum putem sprijini copilul în dezvoltarea lui? 

Oferindu-i atenție, grijă față de emoțiile lu, învățându- l autonomia, amânarea recompenselor și 
controlul asupra proriului comportament. 

Ori de câte ori reacționăm ferm și bland în loc de critic și pedeapsă, copilul învață regulile 
sănătoase de comportament, învață empatia-atenția față de nevoile emoționale ale celuilat. 

Acordați atenție propriului comportament și propriilor emoții în relația dintre dumneavoastră și 
copil. 

 

Bibliografie: 

 PENTRU  UN COPIL SĂNĂTOS EMOȚIONAL ȘI SOCIAL, Ghid practic pentru 
educatorul care construiește încredere!, Domnica Petrovan, Viorica Preda, Sorina Petrică, Rodica 
Brănișteanu, Ed. V&I Integral, București 2012 

 LABORATOR METODIC, Supliment metodic al revistei ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, 
Nr.1 2005 
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ABANDONUL ȘCOLAR – Cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. Seimeneanu Camelia, 
Liceul Tehnologic Nicolae Titulescu – Medgidia 

 

 

Ultimile statistici arată că România înregistrează a treia cea mai mare rată a abandonului şcolar 
timpuriu din Uniunea Europeană.  

 
Nu este deloc îmbucurătoare această situare a ţării noastre în condiţiile în care acum, se 

vorbeşte despre calitate în educaţie, despre performanţă şi despre digitalizare.  
 
Deşi toţi elevii noştri au dreptul la o educaţie de calitate, ne confruntăm ca şi până acum cu 

lipsuri majore în învăţământul românesc şi se pare că lucrurile merg către o direcţie greşită, 
deoarece rata abandonului este în creştere.  

 
Veştile proaste continuă, pentru că, se pare că peste 18% din cei ce părăsesc timpuriu şcoala, 

sunt fetele, devenind astfel ,,fruntaşi”în rândul ţărilor cu aceste probleme.  
 
Statisticile sunt cât se poate de reale, şi eu personal nu mă îndoiesc de această realitate pentru că 

sunt martoră tot timpul la situaţii reale în care elevii abandonează şcoala din diferite motive.  
 
Personal, în ultimii doi ani şcolari, ca diriginte la o clasă de liceu am înregistrat în catalogul 

clasei trei exmatriculări determinate de părăsirea şcolii de către elevii mei. Şi întradevăr, cei trei 
elevi au fost fete...  

 
Se pare că mediul familial, sărăcia, indiferenţa forurilor competente duc la alegeri nepotrivite 

din partea tinerilor, iar familiile lor, în cele mai multe cazuri nu au capacitatea de a-i sfătui, de a-i 
încuraja să înveţe ci din contră, îi orientează spre muncă, spre alte activităţi, şi nu spre şcoală.  

 
Cei mai mulţi dintre elevii mei provin din mediul rural, din zone defavorizate social.  
 
Implementarea unor programe care să-i facă pe tinerii noştri să-şi termine studiile ar fi 

binevenite, dar acestea presupun bani, e nevoie de finanţări şi de implicarea statului român în 
rezolvarea acestei probleme.  

Noi, ca profesori facem tot ce ţine de noi să-i păstrăm aproape de şcoală pe toţi copiii, purtăm 
discuţii cu familiile, îi sfătuim că fără şcoală îi aşteaptă doar şomajul, sărăcia, marginalizarea şi că 
fără studii nu se pot realiza, organizăm tot timpul activităţi în care sunt implicaţi, participă la 
concursuri, spectacole, excursii, întâlniri cu diferite organizaţii. 

Toate acestea au ca scop schimbarea de atitudini, comportamente, îmbunătăţirea calităţii vieţii 
lor, adoptarea unei atitudini pozitive faţă de şcoală şi faţă de luarea unor decizii legate de viitorul 
lor. 
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Studiu de specialitate 
Abandonul şcolar 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Autor: prof. înv. primar Semeniuc Tania 
Şcoala Gimnazială Rona de Sus 

 
 
Despre educaţie se vorbeşte foarte mult în toate mediile şi situaţiile sociale.Instituţiile, 

organizaţiile sociale, comunităţile umane, dar şi fiecare om, în numeroase contexte de viaţă, 
individuale şi colective, evocă puterea sau slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi 
care duc la satisfacţii sau insatisfacţii, la succes sau insucces. 

În ultimii ani, şcoala noastră se confruntă cu o problemă gravă – absenteismul – ce duce la 
abandonul şcolar, implicit la eşecul şcolar.  

Elevii, din ciclul primar și gimnazial, care acumulează un număr mare de absenţe nemotivate 
locuiesc la distanţe mari faţă de şcoală, sunt reţinuţi de familii la treburile gospodăreşti sau provin 
din familii cu mulţi copii şi cu posibilităţi materiale reduse, unele dezorganizate .  

Numărul mare de absenţe duce la imposibilitatea încheierii situaţiei şcolare, a promovării care 
atrag după ele repetenţia şi abandonul şcolar mai apoi.  

O provocare comună pentru sistemele de învăţământ europene este prevenirea părăsirii timpurii 
a şcolii şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară. Cercetarea desfăşurată la nivel european scot 
în evidenţă faptul că fenomenul de părăsire timpurie a şcolii şi fenomenul violenţei şcolare implică 
un număr tot mai mare de elevi. Această situaţie descrie un scenariu în care două drepturi 
fundamentale ale copiilor sunt încălcate: dreptul la educaţie şi dreptul la securitate personală. 

Profesorii trebuie să dea dovadă de aptitudini și competențe, și, prin urmare, de motivație în a 
înțelege și a face faţă cazurilor în care elevii sunt expuși riscului de abandon școlar. Abandonul 
şcolar crează condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele 
autorealizării în domeniile de activitate licite, legale.  

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o rezultantă a unei 
duble situaţii de inadaptare. Este vorba, pe de o parte, despre „inadaptarea elevului la activitatea de 
învăţare realizată în mediul şcolar dar şi extraşcolar” şi, pe de altă parte, despre „inadaptarea şcolii 
la factorii interni (biologici,psihologici) şi externi (socio-economici,socio-culturali)”.    
   

Cauze psihologice:  
1. Imaturitatea şcolară  
2. Instabilitatea psiho-afectivă a elevului  
3. Tulburări instrumentale  
4. Tulburări comportamentale  
   

Cauze sociale:  
1. Situaţia economico-financiară a familiei (asigurarea hranei zilnice, lipsa îmbrăcămintei şi 
încălţămintei, condiţiile de locuit, starea de sănătate, etc.)  
2. Dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la învăţătură, lipsa controlului asupra activităţilor copilului 
3. Exploatarea copiilor prin muncă  
   

CAUZE PSIHOLOGICE  
-   Imaturitatea şcolară: 
Imaturitatea şcolară constă în incapacitatea, mai mult, sau mai puţin temporară şi reversibilă, de 

a face faţă sarcinilor şcolare. Ea reprezintă o neconcordanţă între dezvoltarea copilului şi sarcinile 
şcolare. 

Se întâlnesc mai multe forme ale imaturităţii şcolare, şi anume:  
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a) imaturitate şcolară exprimată prin diminuarea trebuinţei de apartenenţa la grup şi prin conduita 
socială inadecvată în condiţiile de grup;  
b) imaturitate mintală exprimată prin incapacitatea de analiză şi planificare a sarcinilor didactice; 
c) imaturitate morală exprimată prin neformarea sentimentului datoriei şi prin capacitatea redusă de 
analiză şi de planificare a sarcinilor didactice;  
d) imaturitate prin muncă exprimată prin incapacitatea de concentrare a atenţiei şi de prelungire a 
efortului voluntar;  
e) imaturitate fizică exprimată prin forţa de rezistenţă redusă în condiţii de efort necesar în context 
şcolar; 
f) imaturitate volutivă exprimată prin incapacitatea de autoreglare a acţiunilor necesare în regim 
şcolar. 
 

Instabilitatea psihoafectivă:  
Instabilitatea şi tulburarile de natură psihoafectivă conduc la anxietate. Aceasta este exprimată 

prin una sau mai multe fobii, reacţii de teamă care în condiţii normale dispar de la sine, dar în 
condiţii educative neadecvate (părinţi prea autoritari, camarazi de joacă agresivi, profesori duri, 
lipsiţi de empatie pedagogică, etc.) devine o trăsătură de personalitate durabilă, cu efecte negative 
majore înregistrate în planul nereuşitei şcolare şi implicit conduce la abandonul şcolar.Tulburările 
de compotament sunt legate de trăsăturile de personalitate afectiv-emoţionale şi volativ-caracteriale, 
aptitudinale care reglează conduita elevului, se formează şi se cristalizează în procesul 
interacţiunilor sociale.  
   

CAUZE SOCIALE:  
Evoluţia socio-economică a României după anul 1989 a fost influenţată de schimbările de 

democratizare a societăţii şi de procesul de tranziţie de la economia socialistă la economia de piaţă, 
în contextul unei crize economice prelungite, al unor presiuni structurale puternice, al întârzierilor 
în procesul de restructurare şi al unor importante tensiuni şi conflicte sociale. 

Cauzele pentru care aceşti copii întâmpină dificultăţi în parcurgerea procesului educaţional sunt 
în egală măsură legate de disfuncţiile existente în sistemul educaţional cât şi de problemele de 
natură socio-economică pornind de la imposibilitatea asigurării hranei zilnice corespunzătoare, a 
îmbrăcămintei şi încălţămintei adecvate fiecărui anotimp şi terminând cu cheltuielile care depăşesc 
cu mult posibilităţile materiale ale părinţilor. 

Conform studiilor de specialitate efectuate s-au identificat o serie de factori sociali care conduc 
la apariţia fenomenului de abandon şcolar.  
 

  Asigurarea hranei zilnice: 
Imposibilitatea părinţilor de a asigura copiilor alimentaţia corespunzătoare favorizează 

insuccesul şcolar, conducând în cele mai multe cazuri la abandon. Copiii aflaţi într-o astfel de 
situaţie nu se pot concentra asupra lecţiilor din cauza subalimentaţiei. 

 
Lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei: 
Lipsa banilor pune în dificultate părinţii în sensul că nu pot asigura copiilor hainele şi 

încălţămintea pentru ca aceştia să poată merge la şcoală. Deşi s-au identificat mai multe surse de 
procurare a acestora cum ar fi ajutoare primite de la O.N.G.-uri, ajutoare de la vecini sau rude, 
magazine second-hand, majoritatea familiilor dispun doar de un schimb de haine pentru fiecare 
copil, în cazuri extreme copiii din aceeaşi familie fiind îmbrăcaţi pe rând în aceleaşi haine. 
 

Calitatea locuinţei: 
Calitatea locuinţei are o influenţă foarte mare asupra rezultatelor şcolare. 
Datorită lipsei spaţiului fizic, dotării precare, precum şi a lipsei utilităţilor, copiii nu dispun de 

condiţiile necesare studiului şi efectuării temelor. Din aceste motive rezultatele şcolare scad, acest 
fapt împlicând creşterea numărului cazurilor de insucces şi de abandon şcolar.  
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Dezagregarea familiei: 
Mediul familial dezagregat, caracterizat prin certuri frecvente, violenţa şi consumul de alcool şi 

droguri au efecte negative asupra psihicului copilului, a capacităţii lui de asimilare, influenţând 
comportamentul la şcoală şi în societate. Mulţi dintre aceşti copii ajung într-un final pe străzi, 
pentru ei viitorul devenind sumbru, iar societatea îi va îndepărta. 

Ca şi alte studii, prezentul studiu a dovedit că existe foarte mulţi copii care au nevoie de ajutor 
educaţional, social, financiar, familial şi medical. Sunt copii care benefiază aproape de toate astfel 
de programe, alţii de niciun program. Astfel, posibilităţile lor de a reveni la o viaţă normal variază şi 
sunt la îndemâna soartei. Dar pentru fiecare se  poate găsi un ajutor să evite abandonul şcolar şi să-l 
înlocuiască cu succesul şcolar. 

 
 
  Bibliografie: 
 
  1. Bălănescu, L., 2002, „Accesul la educaţie al copiilor aflaţi în sărăcie extremă”,Institutul de 

Cercetare a Calităţii Vietii; 
  2. Ferreal, G., Neculau, A.,1999, „Aspecte psihosociale ale sărăciei”, Editura Polirom, 

Bucureşti; 
  3. Studiu naţional privind „Rolul educaţiei şi formării profesionale în lupta împotriva 

excluderii sociale” elaborate de Organizaţia „Salvaţi Copiii şi UNICEF ROMÂNIA. 
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Program de peer education  

pentru prevenirea delincvenţei și abandonului școlar 
 
 

Prof. Serea Adela 
 
Programul descris este un program de prevenire secundară a delincvenţei juvenile și a 

abandonului școlar aplicat timp de 2 ani școlari pentru un grup ţintă de 28 de copii aflaţi în situaţii 
de risc de a dezvolta comportamente antisociale și de a abandona școala, băieţi şi fete cu vârste între 
14 şi 18 ani, elevi într-un grup şcolar din municipiul Iaşi.  

Factorii de risc identificați: toți copiii din grupul țintă au probleme şcolare (absenteism şi note 
scăzute la purtare pentru număr mare de absenţe sau tulburări de comportament, precum și 
inadaptare/ neintegrare în colectiv); toți provin din familii cu un nivel scăzut de educaţie, în general 
familii sărace în care există consum exagerat de băuturi alcoolice, violenţă domestică sau chiar cu 
antecedente penale; toți au un spectru de comportamente limitat pentru că nu au fost învăţaţi să 
reacţioneze pozitiv la situaţii emoţionale puternice (ameninţări, stres, presiuni psihice etc.), nu știu 
să verbalizeze emoţiile pentru a se descărca și nici să evalueze riscul pe termen lung al unei situații, 
cum ar fi abandonul școlar.  

Nevoile grupului ţintă considerate prioritare și pe care s-a construit programul: nevoia de 
informaţii (cauze şi forme ale delincvenţei, cauze ale abandonului școlar, profilul copilului 
delincvent/copilului în risc, legislaţie, instituţii/persoanele care pot oferi sprijin etc.); nevoia unor 
alternative de petrecere prosocială a timpului liber; nevoia de sprijin pentru exersarea într-un mediu 
supervizat a unor abilităţi de comunicare interpersonală, ascultare activă, comunicare asertivă, 
empatie; abilităţi de iniţiere şi menţinere a unei relaţii de prietenie şi de a face faţă respingerii sau 
ieşirii dintr-o relaţie; abilităţi de rezolvare pozitivă a conflictelor; abilităţi de autoreglare emoţională 
– cunoaşterea emoţiilor, identificarea propriilor emoţii în diferite situaţii, explicarea emoţiilor, 
verbalizarea emoţiilor, controlul furiei; abilităţi de asigurare a siguranţei personale – de a spune NU 
în anumite situaţii, abilităţi de gestionare a stresului etc.; precum și nevoia de consiliere şi a unor 
grupuri de suport. 

Scopul programului:  Crearea unui cadru organizat în care elevii să exerseze un comportament 
responsabil în școală și în comunitatea proximă.  

Obiectivele programului: 
O1: Să fie implementat în şcoală un program de peer education pentru prevenirea delincvenţei 

juvenile și a abandonului școlar bazat pe informare, educare şi conştientizare; 
O2:  Să scadă numărul de comportamente antisociale și de absențe la 28 de elevi aflaţi în risc;  
O3: Să crească nivelul de participare a copiilor la promovarea valorilor în instituţia şcolară; 
Principalele activităţi desfășurate în acest program au fost: 
 Formarea a 10 peer educatori pentru utilizarea metodelor activ-participative în derularea de 

activităţi informative şi pentru formarea de abilităţi de comunicare interpersonală asertivă şi de 
rezolvare pozitivă a conflictelor, de iniţiere şi menţinere a unei relaţii de prietenie, de autoreglare 
emoţională şi de asigurare a siguranţei personale etc.  

 Organizarea de întâlniri de lucru între echipa de peer educatori, cadrele didactice active în 
proiect şi reprezentanţii poliţiei de proximitate pentru a se derula în echipă interinstituţională 
activităţi informative şi de conştientizare; 

 Crearea unui cadru (spaţiu, program, dotare) pentru derularea de activităţi alternative de 
petrecere a timpului liber – cluburi de activitate extraşcolară de dans, teatru, muzică, pictură, sport, 
informatică, ecologie şi turism, astronomie şi inventică etc. 

 Crearea unei reţele interinstituţionale care să promoveze voluntariatul ca principală formă 
de implicare şi participare socială a copiilor şi crearea a cât mai multe oportunităţi de voluntariat 
pentru copii în risc; 
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Activitățile proiectului s-au desfășurat într-o sală de clasă pentru derularea activităților de 
formare şi de petrecere prosocială a timpului liber şi în cabinetul consilierului în care se derulau 
întâlnirile de consiliere şi întâlnirile în grupuri de suport. De-a lungul proiectului, consilierul școlar 
și 1 profesor au coordonat activităţile de timp liber, alături de 10 peer educatori și 7 voluntari elevi. 
Toate materiale și resursele tehnice – rechizite, consumabile, jocuri, materiale audio-video, cărţi, 
materiale diverse pentru activităţile specifice fiecărui club, materiale informative şi de promovare, 
însemne (tricouri, şepci, veste inscripţionate, ecusoane), computer, imprimantă, telefon şi fax, 
copiator) au fost asigurate prin sponsorizări și donații. 

Rezultatele proiectului: 17 din cei 28 de elevi prinși inițial în proiect și-au redus numărul de 
absențe ajungând și la frecvență de 92% pe semestru; la beneficiarii direcți nu s-au înregistrat decât 
7 acte pre-delincvente (certuri cu amenințări) în al doilea an de proiect, față de 38 de astfel de fapte 
la începutul proiectului. 

 
Resurse bibliografice: 
 
 Life Skills Manual - Peace Corps, Center for Field Assistance and Applied Research – 

Information Collection and Exchance, Washington, D.C., 2000 
 Peer Education, Training of Trainers Manual, Youth Peer Education Network; vezi 

www.fhi.org/en/Youth/YouthNet/Publications/peeredtoolkit/TrainingTrainers.htm 
 Metode şi tehnici de prevenire a delincvenţei juvenile – Suport de curs, Asociaţia 

Alternative Sociale, Iaşi, 2006; vezi www.alternativesociale.ro 
 Albu, E, Manifestări tipice ale devierilor de comportament la elevii preadolescenţi. 

Prevenire şi terapie, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002 
 Dunkel, F., “Juvenile Delinquency” în Juvenile Delinquents and Young People  în Danger 

în an Open Environment, Ed. W. Carney,  Winchester, UK, 1996 
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Combaterea abandonului școlar prin metode practice 

 

Prof. dr. Diana Silaghi                                                                  
Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea”, Cluj-Napoca 

 

 

 Absenteism versus abandon școlar 

Absenteismul școlar reprezintă un fenomen cu o dinamica spectaculoasă în ultimele decenii, 
fiind înțeles ca o problemă socială, fiind explicată mai mult prin caracteristicile socioculturale ale 
mediului de proveniență și apărând mult mai frecvent în mediul urban și în familiile sărace. 
Desemnează un tip de conduită evazionistă stabilă, permanentizată, ce prefigurează sau reflectă deja 
atitudinea structurată a lipsei de interes, motivație, încredere în educația scolară. Atunci cand elevii 
încep să lipsească sistematic și generalizat de la scoală, aceasta conduită reprezintă un semnal tardiv 
al existenței problemelor.  

Absenteismul constituie o forma de agresiune pasivă împotriva scolii, indicand ca elevii fug de 
la școala chiar cu riscul de a fi pedepsiti. Reacțiile negative ale școlii și ale parinților întrețin 
mecanismele de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care abandonul ținde să apară drept 
unica soluție prin care se pot rezolva toate problemele.  

Absenteismul este principalul factor asociat cu abandonul școlar, având o înaltă valoare 
predictivă în raport cu acesta. Numeroși autori care au studiat conduitele elevilor au fost de acord că 
cea mai mare probabilitate de a abandona se înregistrează la cei care lipsesc excesiv de la școala si 
au probleme de disciplina iar  suportul  inadaptării școlare este atitudinea parintilor față de școala. 
Se consideră ca prin consiliere individuala, atât a elevilor, cât și a parinților, se poate ajunge la o 
mai bună adaptare școlară. 

În literatura de specialitate fenomenul de abandon şcolar are semnificaţia de renunţare la 
studiile şcolare provocată de cauze diverse, între care cele mai importante sunt cauzele de ordin 
material; alteori renunţarea este determinată de faptul că elevul, neputând face faţă sarcinilor 
programei de învăţământ, nu este reorientat spre şcolile adecvate posibilităţilor sale; alteori el suferă 
influenţe negative (prietenii nefaste care-i abat interesul de la şcoală), sau este lipsit de asistenţă 
educativă.  

 
Abandonul şcolar se referă la faptul de a ieşi din sistemul educativ, oricare ar fi nivelul la care 

s-ar fi ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete. Ca atare, el poate 
fi la fel de bine măsurat atât în şcoala elementară, cât şi în învăţământul superior şi constituie un 
indicator de randament al sistemului şcolar la toate nivelurile sale. Abandonul are o definiţie legală, 
legată de obligaţia şcolară. Atunci când statutul controlează frecventarea şcolară, abandonurile sunt 
rar înaintate termenului legal al şcolarităţii şi sunt adesea deghizate în absenteism intens.  

 
 Combaterea abandonului școlar prin metode practice 
În România organele competente au încercat să găsească soluţii pentru reducerea ratei 

abandonului şcolar. Soluţia g ăsită la momentul respectiv (1990 -1995) a fost garantarea alocaţiei de 
stat pentru copiii care frecventează învăţământul obligatoriu. Lipsa unei monitorizări eficiente şi 
sistematice nu a condus la rezultatele aşteptate de reducere a abandonului şcolar. În prezent sunt 
unele familii care îşi trimit la şcoală copiii doar pentru ridicarea carnetului de alocaţie. Din păcate, 
există şi familii care preferă să - şi trimită copiii la cerşit sau să-i ţină acasă pentru a avea grijă de 
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fraţii mai mici. 

O altă categorie de elevi care absentează o reprezintă aceia care au părinţii plecaţi la muncă în 
străinătate. 

Bunele practici în prevenirea abandonului școlar sunt: parteneriatul şcoală-familie-comunitatea 
locală bazat pe colaborare, implicare, sprijin, sponsorizare etc.; echipe comunitare pentru a interveni 
eficient în reintegrarea şcolară a copiilor; activităţi extraşcolare (excursii, spectacole, vizite la 
muzee, concursuri tematice, tabere de vacanţă etc.); responsabilizarea la nivelul clasei; valorizarea 
elevilor aflaţi în dificultate prin diferite activităţi; “Şcoala părinţilor” pentru a schimba mentalitatea 
părinţilor care consideră că munca este bună pentru copii la orice vârstă; derularea formelor de 
recuperare şcolară (elevi, adolescenţi, tineri, adulţi), prin forme alternative, gen “ A doua şansă “; 
activităţi de consiliere; organizarea de întâlniri între elevi, absolvenţi, părinţi, cadre didactice, cu 
prezentarea de modele de reuşită în profesie; consilierea elevilor şi a părinţilor în vederea accesării 
fondurilor şi alocaţiilor legale (burse, alocaţii, rechizite, bani pentru calculator), în vederea obţinerii 
actelor de identitate; stimularea copiilor cu rezultate bune la învăţătură; implicarea mediatorului 
şcolar. 

 Concluzii 

Toate activitațile pe care le putem face pentru a prevenii și combate abandonul școlar trebuie 
susținute social de instituțiile statului care cred eu că ar trebui să se concentreze pe eliminare 
principalului factor al abandonului școlar și anume SĂRĂCIA.  Din această cetegorie fac parte și 
elevii de etnie rroma pentru că in special aceste familii sunt cele mai afectate de sărăcie și de lipsa 
educației. 

Acești copii sunt condamnați la sărăcie și neștiință pentru că însuși societatea este cea care nu le 
oferă prea multe sanse dar pentru combaterea discriminarii și pentru schimbarea stereotipurilor 
existente este necesar a înţelege că acest lucru implică responsabilităţi nu numai din partea 
majorităţii, ci şi din partea organizaţiilor rromilor, liderilor şi membrilor comunităţii de rromi. 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului scolar 

 

Profesor invatamant prescolar SILVIA ANA PARASCHIV 
Scoala Gimnaziala “Constantin Gavenea”, TULCEA 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

 Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale.  

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 
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 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala.  

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 
un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
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 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

  În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

 

 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale 
fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil 
poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar 
trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de 
religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
 
 

Prof. SIMINA SIMONA 
Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” Deva, Jud. Hunedoara 

 
 

„O mare parte a comportamentului „urât” înseamnă un copil care strigă după ajutor.” 
        Dr. Shefali Tsabary 

 
Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor și a societății în general. Dar ca orice 

instituție și școala prezintă unele probleme, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. 
 
Fuga de la ore este: 
- o problemă predominant emoţională,  
- o formă de manifestare a devianţei şcolare 
- identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile grupului de elevi 
 
Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de absenteism: 
• absenteism selectiv (când se lipsește frecvent la o singură sau doar la câteva discipline)  
• absenteism generalizat (se lipsește frecvent la majoritatea disciplinelor, prefigurează 

abandonul şcolar) 
• căutarea singurătăţii  
• dorinţa de apartenenţă la grup  
• atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem 
 
Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de altfel primul pas 

spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în rândul elevilor acest 
fenomen: 

 
1. Cauze 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; 

2. Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent; părinți divorțați, foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate; copii care provin din 
familii cu mai mulţi membri; 

3. Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea 
grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor (ironizarea, umilirea 
elevului) evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, foarte 
importantă este şi variabila vârstă. 

 
În scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen se pot lua următoarele măsuri: 
 
– realizarea unui parteneriat între şcoală şi familie – legătura părinţilor cu şcoala, cu profesorii 

(pentru succesul acestui parteneriat fiecare părinte este de dorit a fi considerat unic, diferit, special) 
– cooperarea părinţilor cu dirigintele; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, 

legătura permanentă cu dirigintele; 
– intervenţia familiei în educarea copilului – asigurarea frecventării zilnice a programului; 
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– discuţii cu elevul pentru identificarea cauzelor insuccesului şcolar; 
– cunoaşterea anturajului copiilor, întrucât acesta joacă un rol foarte important în delimitarea 

succesului sau insuccesului şcolar deoarece grupul de prieteni influenţează aspiraţiile şcolare şi 
profesionale ale elevului; 

– dezvoltarea şi diversificarea strategiilor didactice care să ducă la diminuarea abandonului 
şcolar, să promoveze metode în predare-învăţare incluzive care să răspundă nevoilor elevilor, să 
crească motivaţia elevilor de a-şi continua studiile; 

– atitudine caracterizată prin afecţiune şi înţelegere ce conduce la crearea unui climat educativ 
stenic, în care buna dispoziţie şi încrederea reciprocă se răsfrâng pozitiv asupra activităţii de 
învăţare prin intermediul factorilor motivaţionali întreţinuţi de laudele şi încurajările care 
predomină; 

Jinga I. și Istrate E. (2006) consideră că profesorul-diriginte trebuie să se ocupe de coordonarea 
influențelor educative ce se exercită asupra tuturor elevilor, de cunoașterea personalității acestora și 
de asigurarea succesului la învățătură a tuturor copiilor, de realizarea unui consens în educația 
morală și colaborarea cu familia [5, p. 408- 409]. 

Mulţi dintre elevi nu au parte acasă de înţelegere şi sprijin. Familiile dezorganizate, părinţi 
violenţi, sărăcia, toate sunt motive pentru care un tânăr ar avea nevoie de sprijin. 

Încrederea în profesori, un ambient şcolar plăcut şi pozitiv va ajuta un copil cu probleme să se 
destindă şi să parcurgă procesul educaţional în linişte. 
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Abandonul școlar. Cauze. Modalități de prevenire 

 

P. I. P. Siminescu Petronela 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

 
Identificăm câteva cauze: 
 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 

de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

 cultura de origine a elevilor –   mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una 
dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte 
importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala ; 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar ; 
 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala ;  
 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilărie;  
 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 

prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 
 

Programul de prevenire a abandonului şcolar își propune următoarele obiective: 
 
·   identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·   implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·   creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·   În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
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Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·   psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·   socio-profesionale – ele decurgdin măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
· psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
·  juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 
de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Tema, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o temă foarte mult 
abordată în mediul şcolar. consilierul şcolar împreună cu toate cadrele didactice încearcă să-i 
determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. În România, 
abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație 
foarte strânsă cu membrii familiei. 
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                                

CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 

Prof. Simionescu Maria Mirabela 
Liceul Tehnologic Bîlteni 

 
 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. 

 Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
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absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 
dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar.  În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, 
faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu 
ori nu au reuşit să răzbată.  

Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 
lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 
de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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ABANDONUL ŞCOLAR: CAUZE ŞI EFECTE 
 
 

Simon Annamaria 
Școala Gimnazială ”Kriza Janos”, Aita Mare 

 
 
Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există 

multe motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, 
probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin.  

Nivelurile scăzute de educaţie nu au consecinţe grave numai pentru tinerii în cauză, dar implică 
folosirea ineficientă a cheltuielilor de învăţământ, în plus, având în vedere schimbările demografice 
actuale, şi anume îmbătrânirea populaţiei, ţările europene nu îşi pot permite risipa de talente.În 
limbajul de specialitate se realizează o diferenţă între termenele de „părăsirea timpurie a şcolii” 
respectiv „abandonul şcolar”.  

Termenul „părăsirea timpurie a şcolii” include renunţarea la toate formele de educaţie şi 
formare profesională înainte de finalizarea învăţământului secundar superior sau echivalentul în 
educaţia şi formarea profesională (ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, după 
caz, de anul de completare) până când „abandonul şcolar” este utilizat cu un sens mai restrâns: ea 
se referă la întreruperea unui curs în desfăşurare în învăţământul general sau profesional şi de 
formare. 

În ţara noastră au fost identificate efectele negative ale abandonului şcolar, care creează 
condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele autorealizării în 
domeniile de activităţi legale 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali). În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze 
interne (psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de 
comportament etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economico- financiară a familiei, 
lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la 
învăţătură). 

Cauzele părăsirii timpurii a şcolii 

Dintre factori principali favorizatori ai abandonului la nivelul elevului amintim: 

Dificultăţile materiale ale familiei, mai ales în cazul familiilor numeroase, dezorganizate, lipsite 
de resurse, care au probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori 
nevoia de forţă de muncă (fie pe  câmp, fie în gospodărie). Dezorganizarea familiei atrage după sine 
dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia 
de abandon. 

Un alt factor important care determină părăsirea timpurie a şcolii este intrarea pe piaţa muncii. 
Fie că este vorba de lucrul ca zilier sau de activităţi regulate desfăşurat, implicarea elevilor pe 
durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit constituie element de risc ce se 
soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie să 
muncească ar putea fi promovarea unor modele comune în ţările vestice, şi anume implicarea 
liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi aducătoare de venit în perioada 
vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

Un alt factor de ordin social care influenţează părăsirea timpurie a unităţii de învăţământ este 
modelul educaţional oferit de părinţi şi fraţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Modelul 
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educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile în care există fraţi mai mari ce au 
renunţat timpuriu la educaţie tind să reproducă modelul şi în ce priveşte fraţii mai mici. 

 
Concluzie 
 

De câţiva ani, statul oferă o serie de programe sociale pentru menţinerea elevilor în unităţile de 
învăţământ. Câteva dintre acestea sunt: programul „Euro 200” pentru finanţarea de achiziţie de 
calculatoare personale, diferitele tipuri de burse, rechizite şcolare, decontarea cheltuielilor de 
transport pentru elevii din mediu rural etc. Acestea sunt numai câteva exemple care pot influenţa 
scăderea ratei abandonului şcolar, mai ales în cazul elevilor care provin din familii cu venituri mici 
sau foarte mici. Pe lângă acestea este importantă şi infrastructura şcolară, cadrele didactice şi 
atitudinea familiei şi a societăţi faţă de „carte” din care provine copilul. 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/109&format=HTML&aged=0& 

language=RO&guiLanguage=fr#footnote-1 [accesat 21.07.2011] 
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm [accesat 21.07.2011]  
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Simon Emese – profesor învățământ primar 
Școala Gimnazială nr. 1 Crăciunești, județul Mureș 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

  
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

 
Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul școlar reprezintă o 

problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră școala un viitor. 

 
Efectele abandonului școlar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav. Mai întâi, cei care abandonează școala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală și civică necesară exercitării rolului de părinte și 
celui de cetățean al unei comunități.  

 
În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează școala sunt viitori șomeri și 

reprezintă, pe termen mediu și lung, o sursă de dificultăți sociale și de pierderi, care depășesc 
investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor școlare ar fi bine să încercăm să identificăm și să 
studiem câteva cauze: 

   școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie și lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri. 

 Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru școală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților și prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale.  

 
De asemenea, este menţionată aprecierea (fără vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 

abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
imbrăcămintei necesare’’. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de 
practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

1824



   cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reușita sau eșecul școlar și profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu școala. Emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de 
situaţia şcolară a copiilor. 

   climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon școlar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 
educative și lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a 
acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul școlar. 

    anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează școala. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 

   identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi; 

   implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
   creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon școlar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului școlar: 

   psiho-pedagogice și psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

   socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice și psiho-sociale; 
   psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendințe agresive; 
   juridico-sociale – aceste măsuri permit creșterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor și prin propaganda juridică, în general. 
 
Privitor la această temă, Abandonul școlar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 

temă foarte mult abordată în mediul școlar.  
 
Cadrele didactice împreună cu consilierul școlar încearcă să-i determine pe elevi să 

conștientizeze importanța școlii. La noi, în România, abandonul școlar reprezintă un motiv de 
îngrijorare și pentru aceasta școala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Simon Ilona Gizella- profesor 
  
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană și 

constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a 
ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii 
actului de studii început. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: are dificultăți de învățare; are o rată a 
absenteismului mare; îi lipsește motivația școlară; are rezultate școlare slabe; este incapabil să se 
adapteze la mediul școlar; este izolat față de colegi; are imagine de sine scăzută; îi lipsesc achizițiile 
în zona autocunoașterii; are o lipsă reală a unui suport școlar; manifestă dezechilibru emoțional 
survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui control parental; cerințe educaționale 
speciale; stare de sănătate precară provine din medii sociale sărace; nefrecventarea gradiniței; lipsa 
unui model educațional din familie; manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și 
verbală, tendința de vagabondaj, vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise);. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Cauze din mediul familal: dificultățile materiale, modelul educațional oferit de părinți sau de 
frații mai mari care sunt poate mai influenți, dezorganizarea familiei care atrage după sine dificultăți 
materiale, implicarea în activitățti aflate la limita legii, intrarea pe piața muncii, încrederea scăzută 
în educație, migrțtia circulatoarie, problemele întâmpinate de copii ce părăsesc sistemul de 
învățământ românesc și apoi se întorc, și nu în ultimul rând etnică. 

Cauze din mediul comunității: mariajul timpuriu și așa zisul “furt de fete” care apar în 
comunitățile de etnici rromi; apariția unui copil, lipsa de securitate în anumite zone și alții. 

Cauze din mediul școlar: neimplicarea, orientarea școlară și profesională, repetenția frecventă, 
integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi, familiaritatea mediului școlar. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează școala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Măsuri de combaterea abandonului scolar - există trei direcții de acțiune: 
 Prevenirea – îmbunătățirea accesului egal la educație de înaltă calitate de la vârste fragede. 

Trebuie introduse măsuri menite să garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs . 
 Intervenția – îndrumări și meditații pentru elevi, strângerea legăturilor cu părinții, atunci 

când apar semne cum ar fi absențele nemotivate și performanțele foarte slabe 
 Compensarea – elevilor care renunță la școală ar trebuie să li se ofere ulterior șansa de a 

obține calificările pe care nu le-au obtinut prima dată. Școlile de tip “A doua șansă” trebuie să ofere 
cursuri pentru grupuri restrânse de elevi, precum și metode de predare mai personalizate și mai 
flexibile comparativ cu școlile obișnuite. 

Program de prevenire a abandonului şcolar - Principalele obiective: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
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 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: asigurarea unor condiţii 
socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, 
a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative necesare studiului, a materialelor 
educaționale necesare); asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin 
necondiționat; crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi 
învăţării, cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i 
repere pe care să le urmeze; schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de 
modalitatea de raportare la mediul înconjurător al copilului; atitudine pozitivă a adulților din 
apropierea copilului față de educația acestuia; control parental direct și activ în viața copiilor; 
limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; control asupra 
activităţii copiilor în timpul liber; acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să 
fie cât mai mare; prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar amintim: să evite 
supraîncarcarea școlară; să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; să organizeze 
activități extrașcolare menite să atragă elevii; să stabilească și aplice un program de recuperare a 
materiei școlare pentru elevii cu astfel de probleme; să existe comunicare asertivă și eficientă cadru 
didactic-elev; să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; oferta școlară să fie 
compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; exigențele școlare să fie rezonabile; 
sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 
copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; să nu mai promoveze relații pedagogice bazate 
exclusiv pe autoritatea profesorilor; disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici 
excesiv de rigidă; să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; să existe o dotare materială adecvată în 
școală; programe de consiliere pentru părinți; colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, 
inclusiv cu ONG-uri.  

Concluzie: abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din 
diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o părăsește. Copiii trebuie monitorizați 
încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și preveni tendința de abandon 
școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi 
cu familia şi școala. 

1827



 
ABANDON ȘCOLAR 

Cauza și modalități de prevenire 
 

prof. Simon Maria-Magdolna 

 
 

„Copiii sunt ca cimentul proaspăt. Orice cade pe ei îi marchează.” Dr. Hiam Ginnot 
 
 
Abandonul școlar după părerea mea reprezintă o problemă foarte serioasă a sistemului 

romănesc de învățământ. Este un fenomen serios, larg răspândit care ar trebui să fie o prioritate 
pentu toți cei implicați în procesul de educație, profesori, elevi și părinți. Așa cum știm în România, 
între anii 1990-1995 au încercat să găsească soluții pentru reducerea abandonului școlar, soluții care 
la momentul respectiv au fost o garanție. S-au introdus alocațiile de stat pentru copiii care 
frecventează învățământul obligatoriu, dar așa cum știm, acestea din lipsa unei monitărizări 
eficiente nu au condus la rezultatele aștepta de reducere a abandonului școlar. 

În școala în care desfășor activitatea, cauza celor care absentează o reprezintă  următorii factori: 
 cei care au părinți plecați la lucru în străinătate; 
 nesupravegherea copiilor rămași în grija rudelor; 
 părinți cu un nivel redus de educație, care nu pot să îi sprijine copii în efectuarea temelor; 
 situația economică precară a multor familii; 
 lipsa condițiilor normale de trai și de studiu; 
 mediul în care trăiesc copiii, numărul mare de copii, sărăcie avansată; 
 grija față de frații mai mici îi ține departe de școală; 
 preluarea activităților gospodărești; 
 familie dezorganizată, divorțul, alcoolismul, violența în familie atrag după sine dificulăți 

materiale, care sunt semne ce preced adesea decizia de abandon; 
 intrarea pe piața muncii, activități aducătoare de venit; 
 lipsa modelelor familiale- percepția părinților despre rolul și importanța educației; 
 grad scăzut de implicare din partea părinților și lipsa colaborării cu cadrele didactice. 
Știm bine că în țara noastră sunt programe menite să apropie de școală tinerii cu risc de 

abandon școlar. Bune intenții există de la diverse organizații, ong-uri, numai că aceste intenții 
aplicate pe ici, pe colo nu sunt deajuns. E nevoie de finanțare, de bani pentru rezolvarea sărăciei în 
multe zonă din țară, e nevoie de eliminarea analfabetismului, pentru ca oamenii să înțeleagă căt de 
importantă este educația în acestă eră a tehnologiei. 

Ce modalități de prevenire recomand pentru abandonul școlar? 
 să existe un parteneriat străns între școală-familie-communitate locală, bazat pe colaborare, 

implicare, sprijin, ajutor finaciar; 
 șă existe echipe comunitare pentru a interveni eficient în reintegrarea copiilor cu abandon 

școlar;  
 schimbarea mentalități părinților, care consideră că munca este bună pentru copii la orice 

vărstă; 
 implicarea copiilor mai mari ce au nevoie de resurse pentru a se întreține în activități 

aducătoare de venit pe perioada vacanțelor, distribuirea de ziare Kaufland pe timpul săptămâni 
(lucru, care se practică de copii din școala noastră); 

 valorizarea elevilor aflați în dificultate prin diferite activități; 
 responsabilizarea la nivelul clasei; 
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 simularea copiilor cu rezultate bune la învățătură; 
 să existe și să frecventeze programe de tip Școala după Școală, derulat de Salvați Copiii; 
 activități de consiliere, implicarea mediatorilor școlari; 
  
Activitatea cea mai importantă pe care consider eu că le putem face pentru a preveni și combate 

abandonul școlar este, ca părintele să fie modelul educațional copilului, să acorde timpul necesar 
copilului, pentru că familia este un factor important și de răspundere al educației.  

Să nu uităm cuvintele lui  Kevin Heath: „Copiii sunt ca oglinda: fac tot ce văd și ce aud. Fii o 
reflexie bună pentru ei. ” 
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Abandonul şcolar- cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. Stroescu Simona, Şcoala gimnazială specială nr. 1, Călăraşi 
Prof. Cangea Monica, Şcoala gimnazială specială nr. 1, Călăraşi 

Prof. Botea Cristina, CJRAE Călăraşi 
 
Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o rezultantă a unei 

duble situaţii de inadaptare. Este vorba, pe de o parte, despre inadaptarea elevului la activitatea de 
învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar, şi, pe de altă parte, despre inadaptarea şcolii la 
factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socio-economici, socio-culturali. Abandonul şcolar 
crează condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele autorealizării în 
domeniile de activitate licite, legale. 

Cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice, nici formaţia morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetăţean 
al unei comunităţi. Neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăţi sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiţia cerută de formarea iniţială.  

Cauze  abandonului şcolar pot fi de ordin economic 
De cele mai multe ori principalul motiv al eşecului şcolar este sărăcia. Pentru că au o situaţie 

materială precară părinţii nu-şi pot permite să asigure copilului necesităţile pentru şcoală. 
Numeroase cazuri de copii proveniţi din medii defavorizate care au un intelect de limită şi trebuie să 
aibă parte de un proces educaţional diferenţiat. Nefiind  sprijiniţi de familie şi neglijaţi de către 
cadrul didactic nu au nici o şansă să facă faţă cerinţelor şcolare şi să promoveze. Cu siguranţă vor fi 
candidaţi siguri la repetenţie. Acest eşec imprimă copilului sentimentul neputinţei şi diminuează 
considerabil interesul său pentru şcoală. Cauze de ordin socio-cultural 

  Printre cauzele de ordin social-cultural se includ indicatorii de putere şi statut social: 
apartenenţa la clasa socială, religie, apartenenţa etnică, rasială, sexul (de exemplu, unii adulţi cred 
că fetele nu au nevoie de o educaţie aprofundată, viitorul lor fiind reductibil la rolul casnic-matern), 
apartenenţa la comunităţi de tip rural/urban etc. Toate aceste variabile au fost tratate ca variabile 
demografice, dar, odată cu preocupările de democratizare a educaţiei şcolare, s-a demonstrat că 
diferite grupuri dezavantajate social sunt discriminate atât în cadrul sistemului şcolar, cât şi pe piaţa 
muncii. 

Cauze de ordin psihologic 
Cauzele de ordin psihologic, referitoare la reacţia fiecărui elev la apariţia insuccesului şcolar şi 

a conflictelor cu autorităţile şcolare. 
Printre cauzele de ordin psihologic amintim: imaturitatea şcolară - constă în incapacitatea, mai 

mult, sau mai puţin temporară şi reversibilă, de a face faţă sarcinilor şcolare. Ea reprezintă o 
neconcordanţă între dezvoltarea copilului şi sarcinile şcolare; instabilitatea psihoafectivă - 
instabilitatea şi tulburările de natură psihoafectivă conduc la anxietate. 

Cauzele de ordin pedagogic, care vizează calitatea vieţii şcolare, pertinenţa conţinuturilor în 
raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, relevanţa metodelor şi stilurilor didactice pentru 
stilurile cognitive ale elevilor, caracteristicile procedurilor de evaluare şi ale orientării şcolare şi 
profesionale, deschiderea şcolii faţă de problemele comunităţii, stilul disciplinei şcolare etc. 

Folosirea predominantă a metodelor didactice tradiţionale imprimă rutină actului didactic şi 
dezinteres din partea elevilor. Ei nu-şi mai îmbunătăţesc procedeele de expunere sau evaluare, 
acestea devenind depăşite. Învăţătorii trebuie să folosească metode active cu ajutorul cărora să îi 
influenţeze pe elevi în direcţia dorită, metode care să dea rezultatele aşteptate. 

Elevul care prezintă dezinteres faţă de procesul educativ cu siguranţă nu va putea săa 
depăşească dificultăţile pe care le va prezenta în acumularea informaţiilor. Este important a se 
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descoperi aceşti copii şi a se încerca prin diferite modalităţi să se formeze interesul pentru şcoală.  
Există elevi care nu ştiu să înveţe şi de aceea au nevoie să însuşească tehnicile de învăţare prin 

activităţi ce au ca mijloc didactic jocul. 
Dacă un copil nu este sănătos fizic şi psihic acest lucru poate să conducă spre eşec şcolar 

Prevenirea şi combaterea abandonului şcolar - intervenţii specifice asistenţei sociale 
Consilierea relaţiei familie-şcoală 
Familia, prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa culturală şi gradul ei de 

integrare socială, constituie un mediu educativ determinant. Orice dezacorduri şi tensiuni existente 
în mediul familial vor genera în conştiinţa copilului îndoieli, reticenţe sau reacţii neadaptative.  

Consilierea familiei -se referă la un set de acţiuni preventive şi directe de sprijinire a membrilor 
familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea adecvată a urmaşilor. Consilierea parentală se 
adresează în principal părinţilor şi prevede întărirea rolurilor acestora în acţiunile în favoarea 
educaţiei şi păstrării coeziunii familiei. Ea se deosebeşte de consilierea cuplului, care se referă la 
păstrarea relaţiilor maritale şi rezolvarea diferitelor situaţii de criză între parteneri. Consilierea 
familiei şi consilierea parentală se  adresează în principal familiilor cu copii. Preocupările sunt cu 
predilecţie în sfera îndeplinirii funcţiei educative şi deci în a construi deprinderi, atitudini, capacităţi 
şi competenţe parentale şi familiale. Consilierea familiei poate presupune şi acţiuni de informare, 
deci de transmitere şi primire a unor cunoştinţe, idei şi teze importante pentru asigurarea succesului 
în comunicarea intrafamilială şi în rezolvarea situaţiilor conflictuale 

Medierea relaţiilor părinte-copil-profesor 
Şcoala reprezintă unul dintre factorii importanţi ai educaţiei care, cu influenţele specifice, 

acţionează asupra personalităţii micului elev. De aceea, este necesar ca ea să reprezinte viaţa 
actuală, viaţa tot atât de reală ca şi aceea pe care el o duce în familia sa, cu prietenii săi, cu rudele şi 
vecinii săi.  Nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de 
educator, profesor, pentru ca în nici una din ele nu se lucrează cu un material mai preţios, mai 
complicat şi mai sensibil decât omul în devenire, ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând 
dimensiunile posibile ale personalităţii. Educatorul, profesorul instruieşte, educă, îndeamnă, 
dirijează, cultivă şi organizează, corectează, perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării 
şi desăvârşirii calităţilor necesare omului de mâine. 

Relaţia familiei cu şcoala, menţinerea unor legături mai strânse între cele două instituţii cu 
funcţii importante privind educaţia copiilor şi-a manifestat relevanţa în raport cu performanţele 
îndeosebi la clasele gimnaziale. Părinţii se implică mai mult, urmăresc efectele activităţii de 
instruire desfăşurată de proprii copii mai ales la vârstele mai mici. 

Educaţia părinţilor 
Educaţia familiei şi a părinţilor poate fi parte componentă a procesului de consiliere, deşi poate 

exista şi separat, ca set de activităţi îndreptate spre dezvoltarea aptitudinilor şi deprinderilor şi a 
atitudinilor parentale şi familiale. Ea se poate realiza şi în scop preventiv, acolo unde nu se 
manifestă situaţii de criză. Pe de altă parte, încă din copilăria mică, fiecare individ primeşte 
elemente de educaţie pentru familie şi pentru a deveni părinte. Mare parte a acestor influenţe sunt 
determinate de tradiţiile familiilor şi de modelele oferite de adulţi. Ar fi însă de dorit ca acest tip de 
formare să se regăsească şi în curicullumul naţional pentru învăţământul obligatoriu.  

Elemente de educaţie familială se găsesc la nivelul pregătirii competenţelor generale pentru 
asigurarea calităţii vieţii şi au în vedere pregătirea copiilor începând cu grădiniţa (de la jocul 
copiilor “de-a familia", “de-a mama şi tata" şi “de-a bucătăria"), până la responsabilizarea faţă de 
membrii familiei propusă şi dezvoltată în cadrul educaţiei civice Modelele de conduită oferite de 
părinţi – pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum şi climatul socio-afectiv în care se 
exercită influenţele educaţionale, constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra 
copiilor privind concepţia lor despre viaţă, a modului de comporatre şi relaţionare în raport cu 
diferite norme şi valori sociale.  

Educaţia părinţilor are în vedere acţiuni îndreptate spre exersarea funcţiei educative ca atare şi 
spre dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare şi de interacţionare în familie. Atât 
consilierea familiei, cât şi educaţia familiei sunt activităţi de tip formativ. Pe de altă parte, 

1831



activitatea de consiliere psihopedagogică a părinţilor cuprinde şi elemente de educaţie a părinţilor. 
În programele de consiliere psihopedagogică a părinţilor/familiilor există componente de educaţie a 
acestora, aşa cum sunt prevăzute şi activităţile de informare şi orientare. Raporturile active ale 
familiei cu şcoala sunt stimulate, în ultimele decenii, de apariţia unor importante mize familiale ale 
şcolarităţii: instrumentale, statutare, afective  şi culturale.  

Numeroase cercetări pun în evidenţă preocuparea părinţilor pentru viitorul economic al copiilor 
lor, pentru plasarea acestora în câmpul muncii pe o poziţie convenabilă din punctul de vedere al 
stabilităţii şi nivelului veniturilor, ori al condiţiilor de muncă. 

 Dificultăţile de inserţie profesională a tinerilor şi riscul crescând al şomajului fac ca această 
preocupare să crească: şcoala pare a fi instrumentul cel mai la îndemână pentru părinţi, în special 
pentru cei aparţinând categoriilor sociale lipsite de resurse economice şi culturale, de a asigura 
securitatea profesională 
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Prevenirea abandonului școlar 

 
 

Prof. Simu Veronica 
Liceul Teologic Ortodox ”Sf. Constantin Brâncoveanu” 

Făgăraș, jud. Brașov 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului.  
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen etc., care-l pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program 
care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  
planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii 
de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de 
criză cu efect de abandon şcolar. Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care 
reprezintă ansamblul încălcărilor şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. 
Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care 
legea tratează oamenii ca adulţi. 

 • Factorii psihologici. În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut 
cont de factorul agresivitate sau de cel de ”frustare”, de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

 • Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 
 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi;  
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 

şcolar; 
 - Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 

risc de abandon şcolar; 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 

lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar.  

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de 
situaţia şcolară a copiilor. De asemenea, se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin 
încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi 
corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-
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familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de 
sub influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este, de asemenea, un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că ”cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale”. De fapt, cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni „certaţi” cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fără vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ”în condiţiile lipsei de subsistenţă” şi din cauza ”lipsei hranei sau 
îmbrăcăminții necesare”. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Nu se vorbeşte de 
încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate prin cantitatea de 
învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar 
trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar - incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie - nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală.  

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didacti - educatoarea are de asemenea un rol decisiv 
în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului 
cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală. Un alt element 
în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare 
după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la 
grădiniţă fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare. Evaluarea pe care o poate face educatoarea 
se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Aceasta trebuie să identifice: 
cum este fiecare, ce ştie fiecare, ce face fiecare, cum cooperează cu ceilalţi. Trebuie plecat de la 
premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile 
lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie, fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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Modalități de prevenire a abandonului școlar 

 

Prof. înv. primar Sindie Mariana, 
Şcoala Gimnazială „Luceafărul”, Bucureşti 

 
 
Obiectivul Uniunii Europene privind problema abandonului școlar este clar si ferm: o rată de 

abandon școlar în UE sub 10% până în 2020. Realitatea şi dinamica vieţii sociale, economice, 
culturale, precum şi noile provocări ale lumii contemporane au impus ample schimbări în proiectare 
şi implementarea politicilor şi strategiilor educaţionale din majoritatea statelor lumii.  

Abandonul şcolar este considerat una dintre marile provocări ale politicii din domeniul 
educaţiei. De obicei, elevul ajunge într-o situaţie de abandon şcolar, deoarece  provine dintr-un 
mediu socio-economic defavorizat, cu un nivel redus de educaţie, care nu îi poate oferi un sprijin 
adecvat. Trebuie eliminați factorii care determină abandonul școlar, rezolvând din timp problemele 
care apar și oferind o a doua șansă tinerilor care regretă deciziile luate la un moment dat. Succesul 
şcolar este dat de capacitatea elevului  de a performa în cadrul diverselor structuri şi contexte 
disciplinare, pe când succesul în viaţa personală, profesională şi socială este dat de capacitatea de a 
realiza conexiuni şi transferuri rapide, care să conducă la rezolvarea eficientă a problemelor cu care 
se confruntă.  

Creșterea ratei de abandon poate fi determinată și de criza economică actuală, de aici și 
prezența  absenteismului școlar. Toate prognozele privind impactul crizei economice estimează o 
creștere a populației afectată de sărăcie, lucru care va conduce indubitabil la creșterea fenomenului 
de abandon școlar. Ei au fost încurajați și de atitudinea parinților pentru care “cartea nu mai 
reprezintă o prioritate”, nici garanția asigurării unui loc de muncă.   

Mai mult, emigrarea forței de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-și urmează 
parinții, fie sunt lăsați unor rude sau cunoștințe apropiate care se ocupă doar superficial de situația 
școlară a copiilor. La elevii care abandonează şcoala vom observa   unele lucruri în comun: 
sentimentul de stigmatizare, relaţiile negative cu unii profesori şi perceperea carnetului de note ca o 
manifestare de violenţă simbolică.  

Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 
Pentru a crește eficiența educației elevilor am apelat la câteva din acțiunile propuse de experții 
UNICEF, prin care am  urmărit creşterea atractivităţii educative  prin activităţi extracurriculare care 
au loc în şcoală, precum și prin atragerea elevilor pentru activităţi în  timpul liber: 

 

 activităti extrașcolare desfășurate în școală, concursuri sportive; acțiuni/concursuri de creație 
artistică; competiții de joc pe computer; etc.). 

 toate aceste acțiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menține continuu elementul 
de atractivitate al școlii.  

 planificarea acțiunilor poate fi realizată cu participarea elevilor (dar nu doar a acelor care NU 
prezintă risc de abandon) și a autorităților locale (acestea pot fi prezente în faze cheie ale acțiunilor, 
furnizând motivații pozitive atât elevilor cât și cadrelor didactice). 

 utilizarea resurselor școlii pentru atragerea elevilor prin activități în  timpul liber. 
Toate proiectele derulate au oferit modalități moderne și practice de a transmite cunoștințele 

învățate. Provocare de lectură  -  o tehnică ce şi-a propus să cultive interesul pentru lectura 
individuală, a fost una din formele aplicate la clasă. A fost o activitate literară de tip flashmob, 
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desfaşurată în natură. Cititul le-a părut mai interesant, fiind o provocare pentru ei şi o oportunitate 
de învăţare activă. O altă activitate în cadrul proiectului a fost participarea elevilor la Campania ,, 
Citeşte şi tu”,  unde  au realizat o scrisoare fluviu.  

Au participat cu lucrările realizate secvenţial la orele de opțional pe care le-au  lucrat fie în 
perechi, fie individual.  Poate cel mai interesant proiect a fost cel prin care a fost invitat un elev care 
a renunțat  prematur la școală și a intrat în contact cu cei aflati în situația de risc de  abandon și le-a   
povestit care este imaginea lor curentă despre școală, cum a decurs viața lor post-școlară. Toate 
activitățile au fost și pentru mine o provocare  
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ABANDONUL ȘCOLAR – cauze și modalități de prevenire 

 

Profesor înv. Primar SIPOS MILENA                                                     
Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu – Cluj-Napoca 

 

Abandonul scolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 
cercetări pentru identificarea și prevenirea eșecului școlar. Odată cu trecerea timpului și apariția 
unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii 
educativ-informative și formative, egalitatea de șanse privind educația, suportul psihopedagogic 
oferit în școli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educația școlară pentru 
stoparea și eventual eradicarea acestui fenomen.  

În literatura de specialitate  fenomenul de abandon şcolar are semnificaţia de renunţare la 
studiile şcolare provocată de cauze diverse, între care cele mai importante sunt cauzele de ordin 
material, alteori renunţarea este determinată de faptul că elevul, neputând face faţă sarcinilor  
programei de învăţământ, nu este reorientat spre şcolile adecvate posibilităţilor sale, alteori el suferă 
influenţe negative (prietenii nefaste care-i abat interesul de la şcoală), sau este lipsit de asistenţă 
educativă. Abandonul şcolar se referă la faptul de a ieşi din sistemul educativ, oricare ar fi nivelul la 
care s-ar fi ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete. Ca atare, el 
poate fi la fel de bine măsurat atât în şcoala elementară, cât şi în învăţământul superior şi constituie 
un indicator de randament al sistemului şcolar la toate nivelurile sale.  

Abandonul are o definiţie legală, legată de obligaţia şcolară. Atunci când statul controlează 
frecventarea şcolară, abandonurile sunt rar înaintate termenului legal al şcolarităţii şi sunt adesea 
deghizate în absenteism intens. Pe fondul permanentelor schimbări şi al declinului înregistrate în 
ultimul timp la nivelul societăţii româneşti şi al învăţământului, nu poţi aborda problematica 
educaţiei fără a face referire şi la fenomenul de abandon şcolar. Acest fapt evidenţiază amploarea pe 
care a luat-o fenomenul, gravitatea şi efectele sale dezastruoase asupra educaţiei şi a societăţii, 
descriindu-se un cerc vicios alimentat de acesta. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 
de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte și să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie.  Cercetările din domeniul 
educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele 
mai importante variabile în reușita sau eșecul școlar și profesional al elevului. Este foarte 
importantă atitudinea familiei în raport cu școala.  

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de 
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situaţia şcolară a copiilor. Totodată, climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de 
abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial 
conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a 
părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte 
care conduc spre abandonul şcolar. 

Printre actiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon în țara noastră, amintim: 
integrarea elevilor cu risc de renunțare la educație și menținerea acestora în sistemul școlar, 
creșterea responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflați în abandon, 
monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor și identificarea periodică a 
modificărilor în ceea ce privește factorii de abandon școlar. 

Astfel, exista trei direcții de acțiune: 

 Prevenirea – îmbunătățirea accesului egal la educație de înaltă calitate de la vârste fragede. 
Trebuie introduse măsuri menite să garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs (suportul 
lingvistic pentru copiii de imigranți de exemplu). 

 Intervenția – îndrumări și meditații pentru elevi, strângerea legăturilor cu părinții, atunci 
când apar semne cum ar fi absențele nemotivate și performațele foarte slabe. 

 Compensarea – elevilor care renunță la școală- ar trebui să li se ofere ulterior șansa de a 
obține calificările pe care nu le-au obținut prima dată. Școlile de tip “A doua șansă” trebuie să ofere 
cursuri pentru grupuri restrânse de elevi, precum și metode de predare mai personalizate și mai 
flexibile comparativ cu școlile obișnuite. 

Efectele abandonului școlar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează școala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală și civică necesară exercitării rolului de părinte și 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandoneazășcoala sunt viitorii șomeri și reprezintă, pe termen mediu și lung, o sursă de dificultăți 
sociale și de pierderi, care depășesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 
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Riscul de abandon școlar și părăsire timpurie a școlii 

 
 

Prof. Sîrbu Mihaela Dana 
C.S.E.I „Constantin Pufan” Dr. Tr. Severin 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care 
s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 
sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

  Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Astfel, personalul didactic se va orienta, încă din primele săptămâni de şcoală, spre acţiuni 

specifice, cum ar fi: 
 depistarea primelor semne de inadaptare şcolară la unii elevi; 
 aplicarea unor măsuri menite să contribuie la dezvoltarea maturităţii sociale a elevilor (a 

capacităţii de autocontrol, a abilităţii de a rezolva problemele apărute fără a apela la ajutorul 
învăţătorului, a capacităţii de luare a deciziilor ş.a.); 

 democratizarea relaţiei pedagogice profesor-elev prin apelul la măsuri de ordin 
organizatoric (cum ar fi, de pildă, constituirea consiliului consultativ al clasei) sau de natură 
psihopedagogică (sporirea motivaţiei elevilor pentru învăţare, ameliorarea climatului educativ etc.); 

 optimizarea comunicării pedagogice prin crearea unui climat relaţional care să încurajeze 
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exprimarea liberă a elevilor (reducând astfel apelul la mecanismele de apărare); 
 informarea sistematică a elevilor asupra obiectivelor urmărite, asupra criteriilor de evaluare 

şi a nivelului de exigenţă la care se va raporta profesorul; 
 analiza periodică a relaţiilor socioafective ce au luat naştere între elevii grupului-clasă sau 

dintre aceştia şi grupul informal; 
 înlocuirea pedepselor, a sancţiunilor (sau a ameninţării cu pedeapsa) cu diferite tehnici de 

persuasiune sau chiar de manipulare în vederea inducerii conformismului la elevi; 
 ajutorarea elevilor cu dificultăţi de învăţare (prin stimularea participării acestora la 

activităţile de învăţare, prin integrarea lor în grupe de învăţare, prin cooperarea cu familia şi cu alţi 
profesori etc.). 

Prevenirea – îmbunătăţirea accesului egal la educaţie de înaltă calitate de la varste fragede. 
Trebuie introduse masuri menite sa garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs . 

Prognoza privind impactul crizei economice estimeaza o crestere a populatiei afectata de 
saracie, lucru care va conduce indubitabil la cresterea fenomenului de abandon scolar. 

Una din măsurile de prevenirea a abandonului şcolar poate fi atragerea către învăţământul 
preşcolar a copiilor proveniţi din medii dezavantajate social. 

 În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  

Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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Educația ȋn contextul prevenirii abandonului școlar 
 
 

Prof. ȋnv. preșc. Sȋrca Florica 
 

 
Educația reprezintă totalitatea acțiunilor - deliberate sau nedeliberate, explicite sau implicite, 

sistematice sau nesistematice - de modelare și formare a omului din perspectiva unor finalități 
racordate la reperele socio-economico-istorico-culturale ale arealului în care se desfășoară. Educaţia 
are un rol esenţial în dezvoltarea economico-socială sustenabilă pe termen lung și reprezintă 
factorul strategic al dezvoltării viitoare, prin contribuția sa la modelarea anticipat a capitalului 
uman. 

Una din principalele provocări cu care se confruntă sistemul educațional, și care , consider eu, 
reprezintă o problema a întregii societăți este ca formarea si educarea tinerei generatii  să 
corespundă nevoilor pieței  muncii, sa tina cont de cerintele societatii care este frecvent 
schimbătoare și imprevizibilă, și astfel să se reducă decalajul dintre cererea de forță de muncă și 
oferta actuală a instituțiilor responsabile cu formarea.  

Problema reală este că studenții- elevii nu sunt pregătiți, instruiți conform cu necesitățile actuale 
ale pieței muncii,  existând astfel carențe în ceea ce privește raportul dintre pregătirea profesională a 
absolvenților și așteptările angajatorului, exprimate în competențe reale, specifice domeniului său 
de activitate. 

 
Întrebări critice: 

  Care sunt consecințele neracordării educației la cerințele pieței muncii ? 
  Ce presupune, în termeni operaționali, adaptarea învățământului și a procesului educativ la 

cerințele pieței muncii și centrarea pe aceasta? 
  Care sunt coordonalele majore ale adaptării curriculare la necesitățile pieței muncii? 
  Ce înseamnă și care sunt nevoile actuale ale societății în care trăim? 
  Cum s-ar putea implica activ angajatorii din regiune în construirea ofertei curriculare a 

instituțiilor de învățământ, care să facă mai ușoară apropierea de necesitățile reale ale societății? 
   De ce nu mai funcționează școlile profesionale, menite să formeze concret capacități și 

competențe absolvenților? 
  
Măsuri la nivel de macrostructură 
La nivel național, proiectarea curriculară este un proces continuu, și presupune anticiparea 

ansamblului acțiunilor și operațiilor angajate în activități de instruire și educare, conform celor mai 
generale finalități educaționale. Astfel, conceperea unor politici educaționale de promovare a 
adaptării eficiente a absolvenților la cerințele pieței muncii, de formare și dezvoltare a unor 
competențe necesare, în contextual cerințelor actuale ale societății, este absolut necesară. 

Este extrem de necesar adaptarea curriculumului diferitelor specializări, în cooncordanta cu 
nevoile imediate și viitoare de pe piață muncii , compatibilizarea acestuia cu curriculumul 
specializărilor din alte state europene, precum și stabilirea rutelor- direcțiilor de specializare. 

Managementul curricular strategic urmărește elaborarea unor strategii de dezvoltare pe termen 
scurt, mediu și lung, elaborarea cadrului legislative care să favorizeze apropierea mediului 
educațional și școlar de cel economic dar și elaborarea de ghduri privind analiză reală a nevoilor 
locale sau de orientare în carieră. 

La nivel de mezostructura 
La nivel județean, se oferă recomandări pentru proiectarea curriculumului la nivelul școlii, 

pentru coordonarea implementării acestuia, pentru evaluarea lui segventiala și finală. 
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Este necesară proiectarea de politici zonale care să vizeze dezvoltarea curriculară, în acord cu 
specificul socio-cultural și economic al zonei, cu perspectivele dezvoltării durabile și ale inserției pe 
piață muncii a absolvenților. 

Managementul curricular tactic presupune deasemenea realizarea de acțiuni de evaluare 
predictiva a dezvoltării economice regionale, zonale a pieței muncii, împreună cu autoritățile locale, 
elaborarea și aprobarea planurilor de școlarizare în cooncordanta cu nevoile prezente și viitoare de 
pe piață de muncă, organizarea la nivelul instituțiilor a unor întâlniri cu agenți economici potențiali 
angajatori sau cu alți specialisti ai unor rețele de incluziune sociala pe piața muncii. 

Abordarea integrată a învățământului profesional și tehnic, abordarea strategică a ofertei 
curriculare, în strânsă legătură cu planurile strategice de dezvoltare a resurselor umane la nivel 
național, regional și local, dar și elaborarea și armonizarea la nivel judetean a planurilor strategice, 
reprezintă câteva dintre măsurile necesare a fi implementate în vederea modelării 
multidimensionale a capitalului uman. 

La nivel de microstructura, se analizează în profunzime contextul local, în raport cu specificul 
instituției de învățământ și cu oferta ei de formare profesională, capacitatea școlii de a răspunde 
cerințelor locale și de a se adapta nevoilor de schimbare, se stabilesc în termini operationali  
finalitățile  ,prioritățile, țintele și acțiunile specifice pentru dezvoltarea învățământului profesional la 
nivelul zonei, existând astfel o corelare între cerere și ofertă. 

Este prioritar oferirea unui cadru optim pentru implementarea sistemului de asigurare a calității 
în educație la nivelul școlii, colaborarea dintre diferitele instituții de învățământ dar și întreprinderea 
de demersuri de responsabilizare a elevilor cu privire la propria formare profesională și la propria 
devenire. 

La nivel universitar se concep planuri de învățământ pentru specializări universitare în 
cooncordanță cu alte planuri a unor specializări similare din țările europene, pentru a veni în 
sprijinul formării profesionale în acord cu cerințele și interesele celor educați. 

Centrarea învățământului pe cerințele pieței muncii este corelată cu problematica dezvoltării 
durabile, care a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene, prin îmbunătățirea continuă a 
calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare. Se urmărește crearea unor comunități 
educaționale sustenabile, capabile să gestioneze resursele în mod eficient, lucru posibil în condițiile 
unei strânse conlucrări a instituțiilor de învățământ cu societatea civilă, parteneri sociali, 
comunitățile locale și cetățeni. 

  
 
 
Bibliografie:  
 
 Musata bocos- management curricular 
 Bocoş, M. (2008), Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist, Editura 

Paralela 45, Piteşti 
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ABANDONUL SCOLAR 

 

Prof. Florenta SMARANDACHE                                                         
Liceul Tehnologic ,,Constantin Brancoveanu’’ - SCORNICESTI 

 

Cauze și modalități de prevenire 
  

 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.    

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți.  

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din 
punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 
vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi 
identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a 
tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de 
atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui 
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loc de muncă.  
Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 

de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
. Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  

Bibliografie: 

 Băban, A. (2001) Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj – Napoca 

 Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 
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Abandonul şcolar 
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Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care 
s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 
sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Datorită faptului că o dată pierdută legatura cu şcoala elevului îi este din ce în ce mai greu să 
revină la îndatoririle avute înainte, prevenţia abandonului şcolar trebuie să funcţioneze de la primele 
semne. Astfel trebuie să se ia măsuri de la primele absenţe repetate  – discuţii în particular cu elevul 
şi apoi cu parinţii acestuia, în încercarea de a-l readuce pe calea frecventării cursurilor. Această 
“consiliere” se poate efectua şi în ora de dirigenţie sau în alte momente care ar permite dialogul 
liber, neîngrădit profesor – elev.  

O parte dintre devierile comportamentale manifestate în mediul şcolar, printre care se numără şi 
absenteismul şi abandonul şcolar, se află în legătură cu greşelile de educaţie ale cadrelor didactice şi 
cu stabilirea relaţiilor incorecte între elevi. Ele pot fi prevenite printr-o organizare corectă a vieţii şi 
a raporturilor intraşcolare, deoarece un bun climat şcolar influenţează totdeauna pozitiv sfera 
emoţională a stării psihice a elevului. Educarea conştiinţei şi a conduitei morale nu e posibilă fără 
încredere, relaţii principiale, disciplină bună şi evitarea oricăror traume psihice. Activitatea de 
prevenţie a absenteismului şi abandonului şcolar este legată nu numai de igiena activităţii 
intelectuale, dar, în egală măsură, şi de asigurarea unei dezvoltări echilibrate a vieţii afective în 
cadrul relaţiilor intraşcolare.  

Greşelile de educaţie privind sfera afectivă, comise în perioada formării personalitaţii, întarzie 
maturizarea trăsăturilor pozitive de caracter şi, prin aceasta, generează deficienţe în reglarea  
manifestărilor emoţionale în procesul de integrare socială. Părerea profesorului cântăreşte adesea 
greu, dar important este ca elevul să fie convins de lipsa unui viitor în cazul renunţării la şcoală, 
astfel încât schimbarea, decizia finală, să vină din interiorul acestuia. Organizarea în şcoală a unui 
regim de activitate disciplinată prin supraveghere şi control, prin gradarea sarcinilor, prin 
neadmiterea abaterilor, a dezordinii, precum şi prin cultivarea constantă a acţiunii ferme, 
perseverente, principiale şi prompte a colectivului de elevi, cu scopul menţinerii unui nivel ridicat 
de ordine şi muncă, are o mare importanţa în prevenirea situaţiilor de absenteism şi abandon şcolar. 
O altă soluţie ar putea fi şi crearea unor clase de adaptare, în care cei vizaţi să fie supuşi unui 
program diferit, mai uşor, în trepte, astfel încât să-şi dea seama în final de necesitatea continuării 
studiilor. 

Familia are şi ea o covârşitoare importanţă în luarea acestei decizii. Ea trebuie să-l sprijine 
permanent pe cel care are tendinţa de abandon, să-l înţeleagă şi, cel mai important, să nu ia măsuri 
drastice, severe, împotriva acestuia. În anumite cazuri, chiar şi familia poate fi consiliată pentru 
formarea unei atitudini potrivite, pozitive, care să se aplice cu succes în astfel de situaţii. Vizita 
dirigintelui/consilierului şcolar acasă la elev, poate crea premisele unui dialog mai liber, unei relaţii 
mai apropiate, bazate pe sinceritate şi încredere reciprocă. Sporirea numărului de activităţi comune 
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şcoală – familie, realizarea unor proiecte împreună, sunt foarte importante pentru ca elevul să 
înţeleagă că ambele instituţii – atât şcoala, cât şi familia – actionează doar în interesul său. Multe 
studii au ajuns la concluzia că diminuarea abandonului şcolar se poate face prin îmbunătăţirea 
parteneriatului şcoală – familie. În unele şcoli se recurge chiar la asigurarea mijlocului de transport 
necesar elevului pentru a ajunge la şcoală. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
 

Contabil școlar: Socol Valentina Doina 

 

De cele mai multe ori, atunci când vedem un tânăr sau tânără că și-a ratat viitorul neîmbrățișând 
o carieră corelată cu pregătirea sa profesională, punem acest fapt în primul și-n primul rând pe 
seama abandonului școlar. De altfel, nu puțini sunt cei care asociază deținerea de către un tânăr a 
unor studii cât de cât decente cu reușita în viață. Pentru că în viața reală excepția întărește regula, 
trebuie menționat că din ambele tipologii – și cei care au urmat o școală, și cei care au abandonat-o 
– au ieșit atât oameni de succes, cât și oameni care și-au compromis viitorul! 

În prezentul cuvânt vorbim despre a avea mai multe șanse de reușită în viață, și evident că o 
educație bună oferă o garanție în acest sens, dar în continuare vom demonstra că niciodată copilul 
respectiv nu este vinovat de “ruperea” sa de școală, ci este o vină colectivă de cele mai multe ori. 

Cauzele abandonului școlar sunt în primul rând de natură economică – chiar dacă sunt 12 ani de 
când România a fost acceptată în Uniunea Europeană, în viața reală există conform unor statistici 
alarmante din 2019, există peste 200.000 de copii care se culcă suferind de foame. 

A doua cauză este și de natură economică, dar și de natură organizațională: mulți elevi nu-și 
permit hainele, rechizitele, și celelalte consumabile aferente unui elev aflat în continuă creștere din 
punct de vedere fizic; 

O foarte mică pondere, dar care se merită a fi menționată este cauza genetică moștenită de către 
elevii care își vor fi abandonat școala, și care mai târziu, datorită familiilor dezorganizate din care 
provin, vor cădea, din nefericire în sfera delincvenței juvenile. 

Macrosistemul actual românesc este a 4-a cauza a abandonului școlar: salariile române aflate 
mult sub media europeană îi fac pe tinerii părinți să emigreze, iar în urma lor, adolescenții 
nesupravegheați, vor deveni delăsători, și vor plasa întreruperea studiilor la “ceva normal”, căci, 
iată, acum “au crescut”, și trebuie să fie “independenți”. 

Și pentru că nu vorbim de abandon școlar manifestat doar la vârste fragede, o altă cauză este 
dată de către falsele modele pe care le promovează mass-media; astăzi, adolescenții vor să le 
experimenteze pe toate, să încerce orice senzație, și astfel de cele mai multe ori cad în capcana 
vrăjmașului. Cei mai mulți dintre adolescenții români care abandonează studiile, o fac deoarece vor 
alege să își “producă” singuri banii pentru viciile în care au căzut: consumul de alcool, de droguri, 
promiscuitate, jocuri de noroc, iar exemplele pot continua. 

Prevenția abandonului școlar trebuie identificată în ansamblul măsurilor pe care atât Serviciul 
de Protecție a Copilului, cât și învățătorii sau profesorii vor trebui să le intensifice: 

- raportarea de îndată a elevilor care au tendințe de absenteism, și luarea de măsuri active în 
strictă colaborare cu autoritățile locale; 

- identificarea agenților economici care vând țigări minorilor; 

- identificarea dealerilor de droguri și/sau substanțe etnobotanice; 

- facilitarea încadrării socio-profesionale a părinților șomeri, de către Primărie, pentru a preveni 
plecarea în străinătate; 

- oferirea părinților din partea autorităților a unor soluții I.T. pentru un control parental digital 
asupra gadgeturilor folosite de către elevi. 
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Abandonul  şcolar 

Cauze şi modalităţi de prevenire 
 
 

Prof. înv. preșc. Sofia Veronica - Florentina 
 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană. 
Școala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine. 

De-a lungul timpului au fost realizate multiple cercetări pentru identificarea şi prevenirea 
abandonului școlar. O dată cu trecerea timpului şi apariţia unor noi factori ce contribuie la acest 
fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii educativ – informative şi formative, 
egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic oferit în şcoli, este necesară o 
implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru stoparea şi eradicarea acestui 
fenomen.  

Abandonul școlar  este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative  atât în plan 
psihologic individual (respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză care-şi va pierde tot 
mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi  ajungând să dezvolte  o teamă de eşec), cât 
şi pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează”, „etichetează” şi conduce la 
o marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente deviante şi infracţionale. 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple. Poate fi vorba pe de o parte, de inadaptare a elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali). În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultatul unei combinaţii de cauze 
interne (psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de 
comportament etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economico-financiară a familiei, 
lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la 
învăţătură). 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar este incapabil să se adapteze şi să 
funcţioneze adecvat în contextul clasei tradiţionale, are rezultate şcolare sub medie – nu-şi stabileşte 
obiective profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii 
şcolare, provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice 
serioase, nu este implicat în nici o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei, pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor.  

Aşadar, copilul integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează și cum se menţine în 
sistemul educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor, cât şi a comunităţii din care provine, pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

O altă măsură de prevenire a abandonului școlar o constituie îmbunătățirea accesului egal la 
educație de înaltă calitate de la vârste fragede. Trebuie introduse măsuri menite să garanteze 
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participarea tuturor copiilor la orele de curs (suportul lingvistic pentru copiii de imigranți, de 
exemplu). 

Un alt lucru ce se poate face este creșterea atractivității școlii. Iată câteva din acțiunile propuse 
de experții UNICEF: 

 activități extrașcolare desfășurate în școlile din comunități cu risc ridicat de abandon, 
precum și în liceele care atrag elevi din astfel de comunități. 

 organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcție de cartierul de 
proveniență 

 motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice grupurilor 
de elevi care sunt mai performante în astfel de acțiuni. 

 planificarea acțiunilor cu pricina poate fi realizată cu participarea elevilor (dar nu doar a 
celor care NU prezintă risc de abandon) și a autoritatilor locale (acestea pot fi prezente în faze cheie 
ale acțiunilor, furnizând motivații pozitive atât elevilor cât și cadrelor didactice). 

 utilizarea resurselor școlii pentru atragerea elevilor prin activități de timp liber. 

O altă modalitate deprevenire a abandonului școlar o reprezintă utilizarea experienței celor ce au 
renunțat la școală. 

 ar putea fi util ca elevii care au renunțat deja prematur la școală, să intre în contact cu cei 
aflați în risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea lor curentă despre școală, cum a 
decurs viata lor post-școlară. 

 foști elevi ai școlii pot fi atrași să își prezinte istoriile de viață în "mini-conferințe", în care 
dialoghează cu actualii elevi. 

 implicarea proactivă a cadrelor didactice în combaterea abandonului școlar și renunțării 
timpurii la educație 

 stimularea administrațiilor locale și a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a și de liceu, proveniți din comunități cu risc ridicat de abandon, în programe 
de suport pentru bătrâni și familii aflate în nevoie. 

În concluzie, cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar trebuie să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 

 

1849



 

Părinţi plecaţi la muncă în străinătate                                                    
şi consecinţele psihologice asupra copiilor 

 
 

Prof. pentru înv. primar SOPORAN CAMELIA 
LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL’’ TIMIȘOARA 

 
 
 
Instabilitatea socio-economică din România şi tranziţia interminabilă au determinat pe mulţi 

dintre români să plece la muncă în străinătate pentru a-şi putea întreţine familia. Desigur, câştigurile 
obţinute sunt importante atât pentru familie cât şi pentru economia românească, însă această 
migraţie spre vest are şi aspecte mai puţin dorite.  

Acestea ar fi destrămarea familială şi „abandonul“ copiilor la bunici sau la alte rude, cu 
consecinţe psihologice grave, în timp, pentru aceştia.  

Trecutul ne arată că şi în perioada comunistă foarte mulţi părinţi au fost nevoiţi să lucreze pe 
şantiere, în alte oraşe, şi să lase copilul în grija bunicilor.  

Aceştia din urmă au avut dintotdeauna un rol foarte important în educaţia şi creşterea copiilor, 
dar după revoluţie au un rol şi mai mare, pentru că foarte mulţi români, aproape două milioane 
lucrează în prezent în străinătate, dintre care majoritatea au şi unul sau mai mulţi copii. Sunt şi 
cazuri în care copilul cel mare de vârsta adolescenţei este şi tată şi mamă, având grijă de fraţii lui 
mai mici. În situaţii extreme copilul rămîne total abandonat şi autorităţile trebuie să aibă grijă de el.              

Din momentul naşterii, copilul observă că există două persoane în jurul lui cu roluri diferite. 
Împreună, părinţii îndeplinesc toate funcţiile familiale.  

Funcţia instrumentală este legată mai mult de tată, iar cea afectivă de mamă. În aceste condiţii 
apare identificarea băiatului cu tatăl, iar a fetei cu mama, necesară constituirii identităţii de sine a 
copilului. Această identitate este afectată când nu există ambele figuri parentale în preajma 
copilului. Plecarea unuia dintre părinţi sau a ambilor, conduce la un sentiment de abandon sau la 
anxietatea de separare. 

Părinţii plecaţi sunt de mai multe feluri: care sună des, care vin acasă la câteva luni şi-l vizitează 
sau care numai trimit bani. În această privinţă autorităţile trebuie să impună ca plecarea în 
străinătate să aibă loc după ce s-a lăsat copilul pe mâini bune şi s-a luat angajamentul de a se ţine un 
contact permanent cu copiii, cu toate că cele mai moderne mijloace de comunicare, telefonul sau 
internetul nu ţin loc de căldură umană şi de un sfat dat de aproape, cu afecţiune părintescă. 

Din păcate, această datorie se uită când se ajunge în străinătate şi dacă la început era în plan 
rămânerea pentru o perioadă scurtă, aceasta se prelungeşte până se ajunge la instalarea unei rupturi 
puternice între părinţi şi copii. 

Se recomandă să se evite plecarea ambilor părinţi în străinătate şi de asemenea, înainte de 
aceasta, câteva întâlniri de consiliere psihologică care să stabilească relaţia dintre părinţi după 
plecare şi relaţia între părintele plecat şi copil/copii, pentru a se evita apariţia de probleme în familie 
şi la copii. 

Altfel, se creează la copii sentimentul abandonului şi este posibil ca odată ajunşi la maturitate să 
abandoneze şi ei pe copii lor ca un fel de protest şi ca răzbunare împotriva propriilor părinţi. 

S-a vorbit mult despre aceastǎ categorie de copii, consideratǎ ca fiind în situație de risc, o 
categorie defavorizatǎ și vulnerabilǎ. Trebuie de la început fǎcutǎ o observaţie: existǎ, de fapt, douǎ 
grupuri: copii care au avut șansa sǎ fie lǎsaţi în grija unor persoane responsabile, conștiente de 
sarcinile care le revin și copii aproape abandonaţi, lǎsați în grija unor persoane incapabile sǎ facǎ 
fațǎ situaţiei. 

Din pǎcate existǎ și celǎlalt grup, al copiilor lǎsați acasǎ în grija unor persoane care, fie nu sunt 
interesate, fie nu au autoritatea necesarǎ, pentru a suplini lipsa pǎrinților. 
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Iatǎ cǎteva din consecințele care derivǎ din despǎrțirea temporarǎ a familiei: 
 
– copilul se simte abandonat, pǎrǎsit, dorul de pǎrinți îl face sǎ se însingureze, sǎ se izoleze; 
 
– devine irascibil, convins fiind cǎ i s-a facut o mare nedreptate; 

 
– își neglijeazǎ pregǎtirea pentru școalǎ; 

 
– poate intra în grupuri periculoase; 

 
– simte nevoia sǎ le arate colegilor cǎ nu le este inferior și încearcǎ sǎ epateze prin diverse 
gesturi, mai ales dacǎ pǎrinții îi trimit bani; 

 
– situația este și mai gravǎ dacǎ traverseazǎ adolescența, la problemele vârstei adǎugându-se și 
problemele depǎrtǎrii de parinți; 

 
– au fost cazuri extreme când copiii au fugit de la persoanele în grija cǎrora au fost lǎsați; 

 
– lipsa afectivitǎții parentale poate avea consecințe pe termen lung, poate influența dezvoltarea 
normalǎ a copilului, atât în privința dezvoltǎrii fizice, cât si celei psihice; 

 
– pot ajunge sǎ fie supuși unor abuzuri din partea adulților; 

 
– risc de consum de droguri; 

 
– lipsa posibilitǎții de a se consulta cu cineva în luarea unor decizii importante; 

 
– copiii pot ajunge sǎ aibǎ comportamente deviante sau neconcordante cu vârsta de copil; 

 
– de multe ori s-a întamplat ca familia sǎ se destrame, de aici decurgând o alta serie de efecte 
negative asupra copilului. 

 
– unii pǎrinți se marginesc sǎ trimitǎ bani din când în când, considerând ca în acest fel și-au 
îndeplinut statutul de pǎrinte; 

 
– se întâmplǎ ca familia la care rǎmâne copilul sǎ fie interesatǎ doar de avantajele materiale pe 
care le are de pe urma acestuia, lǎsând libertate totalǎ copilului; 

 
-existǎ cazuri și mai grave, când acești copii sunt pǎrǎsiți total. 

 
În ultimul timp problema copiilor cu pǎrinții plecați pentru a munci în strǎinǎtate a intrat în 

atenţia forurilor responsabile și a opiniei publice. Școala, instituţiile pentru protecţia drepturilor 
copilului au început sǎ-și facǎ simțitǎ prezența. 

Astfel existǎ parteneriate între școli și alte instituții care au ca scop susținerea din toate punctele 
de vedere a acestor copii. În alte unitǎți de învǎțǎmânt s-au organizat dupǎ terminarea cursurilor, a 
programelor de pregǎtire a lecțiilor. Li se oferǎ asistențǎ psiho-pedagogicǎ ori de câte ori este 
nevoie. Acolo unde existǎ psihologi, aceștia îi consilieazǎ dacǎ este cazul. 

Familiile care au în grijǎ astfel de copii trebuie sǎ știe cǎ pot apela oricând la consilierul școlar, 
pot beneficia de servicii de consiliere și orientare și centre de zi. 

S-au realizat și se realizeazǎ campanii de conștientizare pentru pǎrinți, dezvoltarea serviciilor de 
consiliere pentru persoanele care au grijǎ de copii, extinderea rețelei de consilieri școlari și a 
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programelor de tip „școala dupǎ școalǎ”. 
Trebuie sǎ recunoaștem cǎ lipsa pǎrinților nu poate fi suplinitǎ de nimeni și nimic. Ei sunt cei 

care pot face cu adevǎrat un copil fericit. 
Copiii abandonați în țarǎ de pǎrinții care și-au gǎsit de lucru în strǎinǎtate sunt mai vulnerabili 

decât colegii lor, înregistreazǎ întârzieri în dezvoltarea psihicǎ, iau note slabe și în general nu sunt 
interesați de școalǎ. 

Potrivit anchetelor și interviurilor realizate de Fundația Soros, în cadrul programului „Migrație 
și dezvoltare”, diferența în ceea ce privește rezultatele școlare ale copiilor supravegheați fațǎ de cei 
care au pǎrinții plecați la muncǎ în strǎinǎtate „nu este extrem de mare, dar este semnificativǎ 
statistic”.  

Cercetarea mai constatǎ cǎ „dacǎ se iau în calcul și comunicarea copilului cu pǎrinții sǎi și 
importanța pe care copiii o asociazǎ cu notele bune la școalǎ, efectul negativ al emigrǎrii pǎrinților 
dispare în totalitate.  

Prin urmare, în medie, un copil dintr-o familie cu pǎrinți emigranți nu are rezultate școlare 
semnificativ statistic diferite de un copil dintr-o familie fǎrǎ pǎrinți emigranți dacǎ ambii copii 
provin din familii cu același tip de structurǎ și același nivel socioprofesional”. Cu alte cuvinte, 
mediul în care crește modeleazǎ educația copilului mai mult decât evenimentele de parcurs. 

Rezultatele anchetei indicǎ faptul cǎ din doi copii care provin din medii socioeconomice 
identice, cel care are ambii pǎrinți plecați în strǎinǎtate va avea rezultate școlare mai slabe. 
Totodatǎ, s-a constatat cǎ efectul dotǎrii materiale mai bune a copiilor cu pǎrinții plecați nu este la 
fel de mare ca cel din grupul de copii fǎrǎ pǎrinți emigranți. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Prof. Sorici Alina 
Scoala Gimnaziala Nr. 3 Rovinari, Gorj 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

  ·şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

   Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației.  

  Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii.  

   Astfel, dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi 
imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, 
atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc 
spre abandonul şcolar. 

    ·factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

    ·factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
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atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

·anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
· identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în    sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un  

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  
Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 

dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la 
competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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Prevenirea abandonului școlar 

 

Prof. ȘORTAN MARIUS 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA 

 

În ultimii ani, cifrele privitoare la abandonul școlar în cazul elevilor din Romania sunt din ce în 
ce mai îngrijorătoare. Aceste rezultate se traduc printr-o problemă extrem de gravă pentru 
învățământul românesc de stat, cu consecinte serioase la nivelul întregii societăți. Cauzele sunt 
diverse, printre ele aflandu-se mediul familial precar, situatia economică, dar și metodele învechite 
de predare, care nu stimulează și nu motivează elevii să își finalizeze studiile. 

1. Înțelegerea cauzelor principale 

Pentru a combate fenomenul este necesară, in primul rând, înțelegerea cauzelor. Pe langă cele 
de ordin social (situatia economica, modelul oferit de părinți și dezorganizarea familiei, lipsa unui 
loc de munca) și de ordin psihologic (motivația scăzută, lipsa de interes, anxietatea, pasivitatea), 
cauzele psihopedagogice, joaca un rol extrem de important. Acestea din urmă pot fi transformate în 
oportunități de dezvoltare și de îmbunătățire a sistemului actual de învățământ.  

2. Implementarea unei metodologii centrate pe elev 

Date fiind cauzele prezentate mai sus, este necesara aplicarea unei metodologii diferite față de 
cea clasică, folosită în majoritatea școlilor. Cadrele didactice trebuie să se concentreze mai puțin pe 
predarea propriu-zisă și mai mult pe stimularea initiativei și participării elevilor. 

Apelarea la stiluri diferite de învățare 
 
Școlile tradiționale prezintă materia dintr-o perspectivă rigidă, axată pe citire și memorare a 

informațiilor. Specialiștii în educatie propun o metoda actuală, care implica folosirea diferitelor 
stiluri de învățare, pentru a stimula și pentru a trezi interesul copiilor. De exemplu, metoda vizuală 
ar putea fi pusa în aplicare cu ușurință, profesorul folosind o tabla magnetica pentru a expune 
lecțiile prin scheme, desene, culori și grafice. Astfel, cei mici pot înțelege cu ușurință concepte 
complexe și abstracte, cu ajutorul unei expuneri simple și interactive. 

 
Încurajarea elevilor de a pune teoria în practică 
 
Aceasta poate fi o metoda excelentă de a stimula interesul elevilor și de a-i face pe acestia să 

preia procesul de învățare în propriile mâini. De exemplu, instituțiile școlare pot investi în 
instrumente muzicale, destinate orelor de muzica. In acest fel, tinerii vor avea o activitate concretă, 
interesantă și plăcută, care îi va determina să studieze mai mult și să înțeleagă mai bine noțiunile 
teoretice. 

 
Lecțiile interactive 
 
În prezent, modul de desfașurare a unei ore implică adesea un monolog al profesorului, la care 

elevul asistă, apoi își efectuează temele, pe baza cunoștințelor reținute în clasă. De cele mai multe 
ori, acest proces face ca elevii să rămână pasivi și dezinteresați, făcând doar strictul necesar, pentru 
a obține o notă satisfăcătoare. 

În schimb, lectiile pe baza de proiecte individuale sau de grup permit copiilor să vină cu 
propriile idei și să prezinte informația într-un mod plăcut pentru ei. De exemplu, un flipchart de la 
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Absolutoffice.ro, pe care elevii să creeze prezentări originale, poate fi o soluție eficientă. Astfel, 
elevii pot alege singuri modul în care își structurează datele, în acest mod învățand și implicandu-se 
într-o măsura mult mai mare.  

 
3. Încurajarea elevilor spre implicare   

Elevii sunt deja obișnuți cu metodele vechi de predare, astfel că ei asistă la ore cu pasivitate, 
fără a lua în calcul posibilitatea de a interveni sau de a participa activ. Aceștia trebuie stimulțti și 
invitați să preia controlul asupra lecțiilor. Profesorii pot solicita exemple personale din partea 
copiilor, astfel integrandu-i în procesul de învatare și oferindu-le șansa de a se simți o parte 
importantă a orelor.  

De asemenea, feedback-ul constructiv este un element obligatoriu, care le da elevilor 
posibilitatea de a se autoevalua, corecta și dezvolta armonios, fiind ambiționțti să acumuleze cât mai 
multe informații și abilități.  

Acestea fiind spuse, problema acută a abandonului școlar în România ar putea fi diminuată 
semnificativ, prin aplicarea metodelor actuale de învatare și prin plasarea accentului pe elev și pe 
potențialul său.  
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Familia –factor de  influențăîn reducerea absenteismului școlar 

 

Profesor Spălnăcan Diana 
Colegiul Tehnic “Victor Ungureanu”, CâmpiaTurzii 

 
 
Absenteismul școlar reprezintă un tip de conduită evazionistă stabilă, permanentă a elevului 

(fuga de la școală) ce reflectă o atitudine lipsită de respect, interes, motivație și încredere în educația 
școlară și prefigurează analfabetismul funcțional și abandonul școlar. Efectele absenteismului 
școlar, pe lângă pierderi din sistemul de cunoștințe, tentații de comportamente delincvente, conflicte 
cu părinții sau grupul de prieteni, se manifestă pe termen lung prin inadaptarea socio-profesională 
generată de insuficienta pregătire, sau nefinalizarea studiilor, cu repercusiuni asupra imaginii de 
sine și implicit a stimei de sine, care într-un final pot fi generatoare de boli psihice, implicit de 
randament social scăzut.  (https://ro.wikipedia.org/wiki/Absenteism) 

Studiile de specialitate arată că fenomenul absenteismului școlar însumează o serie de factori 
care pot determina refuzul elevilor de a urma cursurile școlare. Acești factori pot fi stabiliți la 
nivelul familiei, la nivelul comunității și la nivelul școlii. 

Cauzele familiale ale   abandonului școlar sunt foarte diverse cel mai adesea acționând 
concomitent. Ele sunt generate îndeosebi de starea civilă precară a familiei,, de nivelul ei material, 
sanitar, moral și psiho-pedagogic. 

Cauzele care țin de starea civilă precară a familiei, divorț, abandon familial, concubinaj, decesul 
unuia dintre părinți, creșterea copilului de către alți membri ai familiei, bunici sau frați, se dovedesc 
a fi perturbatoare pentru dezvoltarea normală a personalității copilului și duc adesea la insuccese 
școlare, chiar la elevi cu inteligență remarcabilă.  

Factorii de natură economică, asociați cu factorii morali, acționează și ei ca o cauză a 
absenteismului școlar. Veniturile insuficiente ale familiei, lipsurile materiale, condițiile igienice 
deficitare, alimentația insuficientă, toate agravează sănătatea și capacitatea mentală a copiilor, ceea 
ce duce inevitabil la insuccese școlare.  

Starea de sănătate a copilului constituie, de asemenea, un factor care poate duce la absenteism 
școlar. În unele familii carențate material și cultural, din cauza condițiilor precare în care se 
dezvoltă, copiii contractează de timpuriu diferite afecțiuni care le diminuiază considerabil 
capacitatea de muncă cerută de școală. 

Și nivelul psiho-pedagocic al familiei reprezintă o cauză a absenteismului școlar. În cazul în 
care este dificitar, unii părinți nu sunt capabili să supravegheze studiul individual al copiilor, nu ii 
ajută să depășească dificultățile de învățare, nu există niciun fel de ordonare a vieții și activității 
copilului. În alte cazuri, părinții se dovedesc a fi lipsiți de finețe psihologică, neștiind să adopte 
atitudinea cea mai potrivită. 

Uneori, părinții sesizează târziu rămânerile în urmă ale copiilor și au atitudini diferite. Există 
familii care privesc cu indiferență, alte familii sunt alarmațe de faptul că propriii copii încep să 
lipsească de la școală, iar alții acuză profesorii care “persecută” copilul, școala cu programul ei prea 
încărcat. În general, acești părinți nu vor sau nu știu să colaboreze cu școala. 

O altă categorie de părinți, conștienți de importanța colaborării cu școala, desi fac un plan de 
acțiune, pe care vorsă-l pună în acord cu acela al profesorului, nu reușesc să-și pună în practică 
bunele intenții, fie că sunt foarte ocupați, amânând mereu momentul contactului cu școala, fie că 
sunt dezorganizați, rămânând la planul angajamentelor verbale. 

În sfârșit, există familii, care, în colaborare cu școala, iau măsuri de remediere a situației, iar 
absenteismul copilului luând un caracter episodic. 

Prevenirea absenteismului școlar de către familie, presupune ca aceasta să cunoască exact ce 
trebuie să facă. În niciun caz nu trebuie să degenereze în sprijin exagerat, lipsind copilul de 
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independență și spirit de răspundere. Supraprotecția constituie o permanentă amenințare pentru 
formarea personalității copilului. În cazul în care familia este indulgentă îi creează copilului un 
sentiment de siguranță artificial, care dispare la prima confruntare serioasă cu școala, iar când este 
autoritară apare ca un agent de stres, anihilându-i orice tentativă de a acționa din proprie inițiativă. 
Copilul are nevoie de încrederea familiei, fără ca aceasta să degenereze în libertate exagerată. 

Apoi se impune crearea unui mediu favorabil studiului, a acelui “climat familial” în care copilul 
să trăiască sentimentul de securitate, de liniște sufletească care să îl influențeze pozitiv. 

La fel de necesară este organizarea de către familie a regimului zilnic al copilului care să îmbine 
armonios activitățile gospodărești, odihna, jocul și petrecerea timpului liber, pentru a-l feri de 
influețe negative ce ar putea veni din partea anturajului în care s-ar integra din întâmplare.  

Controlul continuu și sistematic al rezultatelor obținute de copil la învățătură, este de asemenea, 
o modalitate eficientă de prevenire a absenteismului școlar de către familie. Controlul nu trebuie să 
fie insistent și agresiv, ci unul discret care să nu reprezinte pentru copil un factor de stres, ci un 
sprijin pentru susținerea voinței sale în curs de formare. 

Contactul cu școala, informarea acesteia, cu sinceritate, asupra cauzelor care au condus la 
absenteism, elaborarea unui plan comun de măsuri, creează premisele necesare depășirii acestui 
aspect. Părinții conștienți de importanța colaborării cu școala au toate șansele de a preveni și 
înlătura absenteismul școlar. 

Așadar, familia se dovedește a fi unul dintre cei mai importanți factori care influențează 
fenomenul absenteismului școlar, atât în prevenirea acestuia, cât și în combaterea lui. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Profesor învăţământ primar: Spiridon Ionela-Anişoara 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dăbuleni 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel 
de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

 
    Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 
• Factorii psihologici. 

 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, 
sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 

 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 

lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
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  În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
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Abandonul şcolar este o problemă de actualitate pentru sistemul educaţional din România. 

Potrivit unor studii efectuate cea mai mare problemă s-a constata a fi la trecerea din ciclul gimnazial 
la liceu. 

Abandonul şcolar reprezintă comportamentul prin care este abandonată, părăsirea sistemului 
educaţional indiferent de nivelul ajuns, înainte de a obţine o calificare sau până la încheierea 
ciclului educaţional început. 

Abandonul şcolar este o problemă individuală, dar şi o problemă a societăţii, deoarece are efecte 
negative pe termen lung în dezvoltarea economică. Creşterea economică se bazează pe o forţă de 
muncă calificată. 

Sunt multiple motive pentru care tinerii abandonează şcoala înainte de termen: dificultăţi de 
învăţare, probleme economice,lipsa motivaţiei, lipsa de consiliere şi lipsa unui suport material 
adecvat. Abandonarea şcolii nu are efecte negative doar pentru tineri, dar implică irosirea resurselor 
alocate şcolii de către guvern şi administraţia locală. 

Factorii care duc la abandonarea şcolii pot fi împărţiţi în trei mari categorii: factori ce ţin de 
elevi şi familiile lor, factori ce ţin de comunitate şi factori ce ţin de nivelul de şcolarizare atins. 

Prima categorie de factori ce ţine de elevi şi de familiile lor include elemente cu privire la 
sănătate, venit, modelele oferite de părinţi şi fraţi, etc. Familia este prima formă de educaţie pe care 
copilul o are, unde se pune fundaţia pentru viitoarea educaţie a copilului,cei mai mulţi elevi care 
abandonează şcoala provin din familii în care părinţii au cel mult opt clase. 

A doua categorie de factori se remarcă prin câteva elemente esenţiale: accesul la locuri de 
muncă, vârsta la acre s-au căsătorit părinţii şi când s-a născut copilul. Aceşti factori sunt 
caracteristici comunităţilor rurale unde comunicarea cu părinţii elevilor este defectuoasă, iar lipsa 
comunicării de multe ori duce la abandonarea şcolii. 

A treia categorie de factori include elemente precum: copii nu frecventează grădiniţa si 
repetenţie în primele clase ale şcolii. Profesorii pot juca un rol important în reducerea abandonului 
şcolar deoarece ei sunt în contact permanent cu elevii, pot identifica problemele cu care se 
confruntă aceştia şi pot apela la autorităţi sau ONG-uri pentru ajutor.  

În sistemul educaţional din România elevii sunt declaraţi în situaţia de abandon şcolar şi scoşi 
din evidenţă după trei ani în care nu au venit la şcoală, timp în care aceştia pot oricând să revină la 
şcoală şi să îşi continue studiile. 

Abandonul şcolar este diferit în fiecare regiune a ţării deoarece fiecare regiune a ţării este 
dezvoltată economic diferit. Zonele mai puţin dezvoltate au o rată a abandonului şcolar mai mare 
decât zonele mai dezvoltate. 

Elevii care abandonează şcoala în ciclul primar sunt mai puţini faţă de elevii care abandonează 
şcoala în ciclu gimnazial, băieţii abandonează şcoala într-un număr mai mare faţă de fete. 

În ciclul gimnazial elevii care abandonează şcoala sunt preponderent din mediul rural, în acest 
caz numărul de fete care abandonează şcoala este mai mare decât numărul băieţilor. 

Abandonul şcolar este un fenomen complex, unul foarte periculos deoarece se petrece foarte 
uşor şi foarte des. 

Riscul abandonului şcolar este foarte mare în familiile sărace, care trebuie să dacă faţă sărăciei 
şi marginalizării. 

În urma mai multor studii efectuate în diferite zone ale ţării putem trage următoarele concluzii: 
- s-a constatat că există o strânsă legătură între familie şi abandonul şcolar; 
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- condiţiile de locuit relaţia părinte-elev, modelul părinţilor reprezintă factori care influenţează 
abandonul şcolar; 

- abandonul este mai mare în familiile sărace; 
- lipsa supravegherii şi interesul părinţilor pentru proprii copii duce la abandonul şcolar; 
- veniturile mici, nivelul scăzut de educaţie al părinţilor, lipsa locurilor de muncă, consumul 

excesiv de alcool, divorţul părinţilor influenţează traseul educaţional al copilului; 
- folosirea elevilor pentru unele munci în zonele rurale duce la abandonarea şcolii de către 

aceştia; 
- dificultăţile de învăţare şi lipsa suportului din partea părinţilor pot duce la insuccese la şcoală 

şi apoi la abandonarea ei; 
- utilizarea unor mijloace şi metode didactice greşite pot demotiva elevii şi apoi inevitabil apare 

abandonul şcolar. 
Abandonul şcolar duce la o proastă integrare socială şi diminuează şansele elevilor de a accesa 

unele locuri de muncă bine remunerate. Prevenirea abandonului şcolar este un fenomen complex şi 
greu de atins din cauza complexităţii şi a cauzelor care îl provoacă. 
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Autor: Profesor Ing. Stan Carmen 
Instituția: Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Galați 

 
 

O provocare comună pentru sistemele de învăţământ europene este prevenirea părăsirii timpurii 
a şcolii. Cercetările au arătat că fenomenul de părăsire timpurie a şcolii implică un număr tot mai 
mare de elevi. Este o situaţie gravă deoarece se încalcă un drept fundamental al copilului – dreptul 
la educaţie. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată 
care are nevoie de acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o 
prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie: factori de decizie, părinţi, cadre didactice 
şi elevi. 

Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, în momentul de faţă suntem pe locul trei 
în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a şcolii. Conform aceluiaşi organism european, 18,9% 
dintre tinerii români din intervalul de vârstă cuprins între 18 şi 24 de ani renunţă la studii. La nivelul 
Uniunii Europene, suntem depăşiţi doar de Spania, cu un procent al abandonului şcolar de 20,3%, şi 
de Malta, cu 20,1%. 

Fiecare caz de abandon şcolar are o „istorie” proprie care presupune o analiză complexă, o 
interpretare psihogenetică, dinamică şi funcţională a situaţiei particulare a fiecărui subiect aflat în 
această situaţie. 

În acest sens este necesar elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a 
elevilor aflaţi în situaţia de a abandona şcoala. Dar pentru punerea în aplicare a unor astfel de 
strategii e nevoie însă de o bună cunoaştere a particularităţii psihologice ale elevilor, pentru a putea 
fi identificate acele dimensiuni psihologice care permit realizarea unor dezvoltări ulterioare ale 
elevului cu dificultăţi şcolare. 

Variaţiile mari de ritm intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la efortul de durată, de abilităţi 
comunicaţionale şi nevoi cognitive, existente în general între elevi, impun acţiuni de organizare 
diferenţiată a procesului de predare-învăţare, pe grupe de elevi, în care să primeze însă sarcinile 
individuale de învăţare. 

 
Iată câteva strategii concrete de prevenire şi combatere a părăsirii timpurii a școlii:  
 Apelarea la factorul psihologic. Astfel, primul pas este diagnosticarea cauzelor abandonului 

în cazul fiecărui copil, urmând ca apoi să fie luate măsuri de intervenţie, integrate, specifice fiecărui 
caz (de exemplu consiliere şi sprijin educativ).  

 „Educaţia remedială” derulată pe perioada vacanţelor şcolare, în cadrul căreia elevii 
desfăşoară activităţi educative atractive, chiar în ideea de a menţine legătura permanentă cu 
instituţia şi de a creşte atractivitatea şcolii în ochii elevilor.  

 Programele de tip „Şcoala după şcoală” sunt măsuri integrate întreprinse la nivel local în 
vederea corectării disfuncţionalităţilor şcolare în cazul elevilor proveniţi din medii defavorizate. 
Implicaţia mediatorului şcolar în combaterea abandonului şcolar este una de succes întrucât, acesta 
este aproape de elevi şi de părinţi, deopotrivă şi poate semnala în timp util eventualele probleme 
apărute.  

 Pentru reducerea fenomenului de părăsire prematură a sistemului de învăţământ, rolul şcolii, 
al părinţilor şi al autorităţilor locale este unul foarte mare, de aceea dezvoltarea unui parteneriat 
activ între cei trei actori sociali reprezintă una dintre măsurile ce pot avea succes.  

 Participarea părinţilor, a şcolii, a elevilor şi a autorităţilor locale la diverse activităţi de 
informare-formare pe teme variate (de exemplu relaţia şcoală – familie, şcoală – comunitate; rolul 
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familiei în asigurarea succesului şcolar al copilului), este oportună demersului de estompare a 
abandonului şcolar.  

 Activităţi extraşcolare (acţiuni de renovare/ înfrumuseţare a şcolii, concursuri sportive, 
spectacole, vizite la muzee, acţiuni/ concursuri de creaţie artistică, competiţii diverse).  

 Taberele şi excursiile cu colegii, activităţi care, pe lângă caracterul educativ şi de socializare, 
ajută, de asemenea, la cristalizarea sentimentului de apartenenţă la şcoală şi, deopotrivă, duc la 
creşterea atractivităţii unităţii în ochii copiilor.  

 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoala pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Astfel, intrarea în contact a elevilor în situaţie de risc cu tinerii care au renunţat prematur 
la şcoală pentru a le afla perspectiva curentă despre şcoală, precum şi povestea despre cum a decurs 
viaţa lor post-şcolară, este oportună.  

 Monitorizarea îndeaproape a elevilor în situaţie de risc şi intervenţia promptă în cazul în care 
aceştia lipsesc nemotivat de la şcoală.  

 Vizite la domiciliu şi consilierea părinţilor cu privire la nevoile copiilor;  
 Responsabilizarea la nivelul clasei, relaţii deschise şi de sprijin între colegi;  
 Implementarea unor programe educative alternative de tip „a doua şansă” pentru cei care au 

abandonat şcoala;  
 Consilierea elevilor şi a părinţilor în vederea accesării fondurilor şi alocaţiilor legale (burse, 

alocaţii, rechizite, bani pentru calculator), în vederea obţinerii actelor de identitate.  
 Simplificarea programei şcolare şi centrarea ei pe nevoile educaţionale ale elevului şi nu pe 

un anumit volum de cunoştinţe, adesea inutile în pregătirea viitoare a elevilor;  
 Asigurarea în şcoală a instruirii diferenţiate, pe niveluri de inteligenţă;  
 Semnalarea autorităţilor competente a cazurilor de absenteism nemotivat repetat şi 

conlucrarea cadrelor didactice cu acestea, în vederea aducerii copilului la şcoală;  
 Crearea, de către stat, de mai multe locuri de muncă şi mai bine plătite, în toate domeniile, 

ceea ce ar diminua emigrarea şi, implicit, consecinţele acesteia asupra tinerilor în cauză;  
Prin astfel de activități, se schimbă modul de gândire şi de percepție al cadrelor didactice care se 

implică în astfel de programe, legate de actul educațional din interiorul şi exteriorul școlii.  
Resursele umane care trebuie sprijinite sunt: elevul, colegii săi, mediatorul școlar si familia, în 

situațiile în care aceasta este lângă copil.  
Sunt importante întâlnirile cu părinții care trebuie să înțeleagă că rolul lor este să fie educatorii 

copilului lor, că uneori şi ei au de învățat de la copilul lor, dar şi că școala le este mereu aproape şi 
sprijin în formarea şi educarea copilului lor. 

Astfel, în acest context, cadrul didactic rămâne promotorul unor programe al căror scop este 
prevenirea şi combaterea abandonului şcolar.  
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră 
şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze:  

-școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

-climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

- anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 
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Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul şcolar este, în fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din diferite 

motive, se îndepărtează de şcoală şi, în cele din urmă, o părăseşte. 
Principalele cauze pentru producerea acestui fenomen se referă la: factori externi şcolii (în principal 

nivelul socio-economic scăzut al familiei) sau la factori interni (lipsa de adecvare a ofertei şcolii la 
nevoile şi interesele elevilor din grupul ţintă).  

La fel de importante şi cu impact asupra abandonului şcolar şi absenteismului sunt şi cerinţele 
educaţionale speciale sau alte caracteristici individuale ale elevilor, precum lipsa interesului faţă de 
şcoală sau dificultăţile de adaptare la mediul şcolar.  

Măsurile de intervenţie eficiente trebuie focalizate pe acest complex de cauze şi trebuie adaptate / 
personalizate în funcţie de factorii de risc ce afectează fiecare elev în parte. Astfel, şcoala trebuie să 
încerce să suplinească – prin oferta sa (educaţională şi de sprijin în învăţare şi incluziune) – lipsurile cu 
care vine elevul din familie şi comunitate şi să elimine sau să minimalizeze efectele negative pe care o 
parte dintre aspectele legate de contextul socializării le pot avea asupra şcolarizării copilului. 

Rolul şcolii este acela de a identifica din timp acei elevi care, datorită unor anumite influenţe de 
factură economică, socială, culturală, medicală, riscă să ajungă la un moment dat în situaţia de a 
abandona şcoala. 

Pentru identificarea acestor elevi se poate folosi un instrument specific care permite un inventar al 
acestor factori de risc de natură individuală, familială şi şcolară cu care se poate confrunta un elev: Fişa 
copilului în situaţie majoră de risc de abandon şcolar. Acest instrument are un dublu rol: - de a identifica 
principalele dificultăţi cu care se confruntă elevul şi familia sa; - de a sprijini dezvoltarea, pe baza 
dificultăţilor astfel identificate, a unor modalităţi personalizate de intervenţie educaţională cu dublu 
caracter: recuperatorie şi preventivă. 

Identificarea elevilor în situaţie de risc are rolul de a facilita realizarea unui profil al acestor elevi şi 
de a dezvolta măsuri focalizate. Această activitate trebuie realizată la începutul fiecărui an şcolar cu 
ajutorul cadrelor didactice din şcoală (învăţători / profesori diriginţi). Fişa conţine trei secţiuni distincte: 
A) Date generale despre elev; B) Date generale despre condiţiile de viaţă ale elevului;  

În situaţie de risc sunt si cei înregistrează un număr mare de absenţe: elevii care frecventează şcoala, 
dar care înregistrează peste 30 absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru sau peste 60 de absenţe 
nemotivate la finalul anului şcolar curent şi elevii care se află, la sfârşitul primului semestru sau la 
finalul anului şcolar, în situaţia de corigenţă la una sau mai multe discipline. 

Modalităţile prin care pot fi obţinute şi centralizate informaţiile necesare analizei situaţiilor de 
absenteism şi abandon şcolar: - centralizarea absenţelor nemotivate, după criterii precum: disciplină (şi 
cadrele didactice care predau acele discipline), perioadă de timp (lunar, semestrial, anual), an / nivel de 
învăţământ, apartenenţa etnică etc.; - interviuri / discuţii cu elevii în situaţie de absenteism şcolar, în 
vederea identificării motivelor pentru care absentează şi a găsirii unor posibile soluţii; - interviuri / 
discuţii cu profesorii la orele cărora se înregistrează cele mai multe absenţe nemotivate, în vederea 
identificării eventualelor dificultăţi pe care le au elevii în cauză şi a unor căi de intervenţie personalizată; 
- interviuri / discuţii cu părinţii elevilor care înregistrează absenţenemotivate, în vederea identificării 
dificultăţilor întâmpinate şi a unei mai bune cunoaşteri a elevilor şi a contextului lor familial; - 
solicitarea sprijinului consilierului / psihologului şcolar în alegerea programului / activităţilor de 
intervenţie-prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat; 
 - chestionare şi interviuri de grup adresate elevilor, care să vizeze identificarea unor aspecte precum: 
comunicarea între colegi, comunicarea elevi-profesori, disciplinele la care absentează cel mai mult şi 
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cauzele absenteismului, disciplinele care le par cele mai dificile, starea de bine/rău a elevilor la şcoală 
etc.; - realizarea unui profil al elevului în situaţie de risc şcolar, care să evidenţieze principalele 
probleme cu care se confruntă acesta şi care îl împiedică să aibă un parcurs şcolar normal / eficient. 
nemotivate, în vederea identificării dificultăţilor întâmpinate şi a unei mai bune cunoaşteri a elevilor şi a 
contextului lor familial; - solicitarea sprijinului consilierului / psihologului şcolar în alegerea 
programului / activităţilor de intervenţie-prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism 
ridicat; - chestionare şi interviuri de grup adresate elevilor, care să vizeze identificarea unor aspecte 
precum: comunicarea între colegi, comunicarea elevi-profesori, disciplinele la care absentează cel mai 
mult şi cauzele absenteismului, disciplinele care le par cele mai dificile, starea de bine/rău a elevilor la 
şcoală etc.; - realizarea unui profil al elevului în situaţie de risc şcolar, care să evidenţieze principalele 
probleme cu care se confruntă acesta şi care îl împiedică să aibă un parcurs şcolar normal / eficient. 

Datele obţinute prin intermediul instrumentelor de monitorizare a elevilor în situaţie de risc şi de 
urmărire a fluxurilor de elevi din şcoală ne ajută să avem o imagine de ansamblu şi de detaliu asupra 
fenomenelor de absenteism şi abandon şcolar, atât la un moment dat, cât şi  pe parcursul mai multor ani 
şcolari.  Ele pot ajuta şcoala în mai multe direcţii de acţiune: 

 - cunoaşterea situaţiei din propria şcoală în comparaţie cu a altor şcoli din zone mai apropiate sau 
mai îndepărtate ale judeţului; 

 - posibilitatea de a urmări realizarea unor obiective din planul de dezvoltare a şcolii şi de a putea 
implementa, la timp, măsuri corective; 

 - posibilitatea de raportare a situaţiei către diverse foruri de decizie, în orice moment al anului 
şcolar; 

 - posibilitatea de a cunoaşte mai bine elevii şi familiile din care provin aceştia, în vederea unei mai 
bune colaborări şi a unei abordări educative cât mai adaptată specificului acestora. 

Există cel puţin patru arii generale în care activităţile de combatere şi prevenire a absenteismului şi 
abandonului pot fi sprijinite de datele statistice obţinute cu ajutorul informaţiilor colectate la final de 
semestru / an: - realizarea unei fotografii privind starea de fapt în domeniul participării la educaţie la 
nivelul propriei unităţi de învăţământ; o diagnoză bazată pe date cantitative elimină aprecierile 
subiective cu privire la incidenţa fenomenelor de absenteism şi abandon; - realizarea unor analize 
comparative ale situaţiei înregistrate în propria şcoală cu cele înregistrate în celelalte unităţi de 
învăţământ din judeţ / la nivel naţional; fiind o abordare metodologică unitară la nivelul întregii ţări, 
aceste comparaţii vor putea fi realizate în mod sistematic / ştiinţific; - elaborarea de prognoze privind 
evoluţiile viitoare ale fenomenelor de absenteism şi abandon monitorizate, cât şi a frecvenţei cu care se 
manifestă anumite cauze; aceste prognoze se pot elabora pe baza unor serii de date pe mai mulţi ani 
şcolari (3 – 5 ani sau mai mulţi); - evaluarea impactului intervenţiilor iniţiate de şcoală în scopul 
diminuării fenomenelor de absenteism şi abandon şcolar prin utilizarea unor ţinte şi rezultate 
cuantificabile .  

Prin intermediul acestor instrumente / resurse, şcoala va putea proiecta activităţi mai specifice legate 
de procesul de informare şi formare a actorilor din sistemul de educaţie cu privire la dezvoltarea de 
strategii eficiente de prevenire şi combatere a fenomenelor de abandon şi absenteism, orientate de date 
credibile, verificabile şi comparabile. Punctele de reper propuse acoperă toate etapele principale de 
elaborare a strategiilor de intervenţie – planificare, analiza opţiunilor de intervenţie, implementarea 
planului de acţiune, monitorizarea, evaluarea şi dezvoltarea unor măsuri corective – precum şi niveluri 
diferite de intervenţie (şcoală, comunitate). 

 
 
Bibliografie: 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 
 

Prof. înv. primar. STAN MARIA 
ŞC. GIMN. „O. C. TĂSLĂUANU”- BILBOR 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri. 

 
Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 
Cauzele sunt diverse, printre ele aflandu-se mediul familial precar, situaţia economică, factorii 

de natură educaţională, anturajul, cauze care nu stimulează şi nu motivează elevii să îşi finalizeze 
studiile. 

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

factorii de natură educaţională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
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În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
Înţelegerea cauzelor principale 
 
Pentru a combate fenomenul este necesară, în primul rând, înţelegerea cauzelor. Pe lângă cele 

de ordin social (situaţia economică, modelul oferit de părinţi şi dezorganizarea familiei, lipsa unui 
loc de muncă) şi de ordin psihologic (motivaţia scăzută, lipsa de interes, anxietatea, pasivitatea), 
cauzele psihopedagogice joacă un rol extrem de important. Acestea din urmă pot fi transformate în 
oportunităţi de dezvoltare şi de îmbunătăţire a sistemului actual de învăţământ. 

 
Implementarea unei metodologii centrate pe elev 
 
Date fiind cauzele prezentate mai sus, este necesară aplicarea unei metodologii diferite faţă de 

cea clasică, folosită în majoritatea şcolilor. Cadrele didactice trebuie să se concentreze mai puţin pe 
predarea propriu-zisă şi mai mult pe stimularea iniţiativei şi participării elevilor. 

 
Apelarea la stiluri diferite de învăţare 
Specialiştii în educaţie propun  metode actuale, care implică folosirea diferitelor stiluri de 

învăţare, pentru a stimula şi pentru a trezi interesul copiilor. 
 
Incurajarea elevilor de a pune teoria în practică 
Aceasta poate fi o metoda excelentă de a stimula interesul elevilor şi de a-i face pe aceştia să 

preia procesul de învăţare în propriile mâini. În acest fel, tinerii vor avea  activităţi concrete, 
interesante şi plăcute, care îi vor determina să studieze mai mult şi să înţeleagă mai bine noţiunile 
teoretice. 

 
Lecţiile interactive 
Monologul  profesorului, la care elevul asistă, apoi îşi efectuează temele, pe baza cunoştinţelor 

reţinute în clasă şi îl face  să rămână pasiv şi dezinteresat, poate fi înlocuit cu . 
lecţiile pe bază de proiecte individuale sau de grup, iar cu propriile idei se poate prezenta 

informaţia într-un mod plăcut. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 
Bibliografie: 
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ABANDONUL ȘCOLAR, CAUZE ȘI FACTORI IMPLICAȚI 

 

Profesor Maria Stan                                                                    
Liceul Tehnologic ”Grigore Antipa” Bacău 

 

Educația reală începe în familie și este continuată de grădiniță și școală. Renunțarea la educația 
oferită de școală, prin părăsirea sitemului, indiferent de nivelul al care s-a ajuns, înainte de obținerea 
unei calificări sau pregătiri profesionale, a fost denumită abandon școlar.  

Analizând anual cifrele care indică numărul de copii și tineri care părăsesc educația, se constată 
o creștere alarmantă a acestuia. Dincolo de cifre, care generalizează fenomenul, stau cauzele care 
determină fiecare elev în parte sau familia acestuia, să hotărască întreruperea educației, cauze 
diferite de la caz la caz atât ca formă cât și ca manifestare. An de an Ministerul Educației solicită 
statistici din ce în ce mai complexe despre copii și adolescenții care pleacă din sistem și mai mult 
despre elevii care sunt pasibili de abandon școlar.  

Pe baza datelor oferite de fiecare diriginte și învățător, specialiștii au grupat aceste cauze în 
cauze determinate de factori care acționează la nivelul elevului și al familiei, cauze care au factori la 
nivelul comunității și cauze determinate de școală.  

Citind „Raporul privind starea învățământului preuniversitar din România” elaborat de 
Ministerul Educației Naționale în 2016, se observă creșteri ale ratei abandonului școlar, de la an la 
an. În anul școlar 2014/ 2015, 1,8 % dintre elevii de nivel primar și gimnazial au abandonat școala. 
În mediul rural, valori ridicate ale părăsirii timpurii a școlii, sunt semnalate în special în rândul 
băieților. Tot din acest raport, rezultă că mulți adolescenți se opresc cu studiile la nivelul 
învățământului gimnazial. În anul școlar 2015/ 2016 din totalul elevilor care au absolvit 
învățământul gimnazial doar 85,6% au fost cuprinși în învățământul secundar superior. 

Alte date alarmante despre creșterea numărului de copii și tineri care renunță la școală se 
regăsesc în Comunicatul de presă din 10.05.2018 dat de Organizația ”Salvați copiii”, comunicat 
intitulat ”România inegală. Rata abandonului școlar, mai mare cu 20 % în școlile din mediul rural, 
față de  cele din marile orașe”. Acest comunicat specifică ”rata de părăsire timpurie a școlii este de 
26,6% în zonele rurale, 17,4% în orașele mici și suburbii și scade cu 6,2 % în municipii. 

În ”Tribuna învățământului”, doamna Marcela Gheorghiu în articolul ”Abandonul școlar, 
fenomen care face ravagii”, compară abandonul din învățamântul românesc cu cel de la nivel 
european. Concluzia este că suntem pe locul 3 în Unirunea Europeană la părăsirea timpurie a școlii, 
fiind depășiți de Spania și Malta. Conform datelor Eurostat 18,9 % dintre tinerii români cu vvârste 
cuprinse între 18 și 24 de ani au părăsit timpuriu școala. Astfel 18,3 % dintre fetele românce 
abandonează școala cu procent semnificativ mai mare față de Spania și Bulgaria. ”Foarte 
îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul întregii 
Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în Bulgaria, este de scădere. La fel de grav este faptul 
că un procent important din aceşti tineri nu doresc să intre în câmpul muncii după abandonarea 
studiilor.” 

Noi ca dascăli cunoaștem cauzele și factorii care determină elevii să se retragă din școli, 
deoarece annual ne confruntăm cu diferite cazuri de abandon. Ne confruntăm cu inadaptabilitatea 
elevilor, cu elevi cu stima de sine scăzută, cu tineri care au o motivație din ce în ce mai scăzută 
pentru învățare, cu familii care adesea motivează lipsa resurselor financiare, cu familii care nu 
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colaborează cu școala, cu părinți care au plecat în străinătate și au lăsat copii să crească cu rude sau 
și mai rău, de cunii singuri, cu fete care devin mame la 15 – 16 ani și chiar mai devreme. Si ce este 
mai rău, este faptul că de multe ori aflăm târziu de intenția elevilor de a abandona școala. 

Ce încercăm să facem noi cei care ne confruntăm direct cu astfel de situații? Unii luptăm mult, 
mult de tot. Folosim toate mijloacele de care dispunem, încercând să intervenim fie în colaborare cu 
alți profesori fie în colaborare cu unele instituții sau organizații. Și recunoaștem că doar câteodata  
reușim să primim sprijin și înțelegere pentru că implicarea reală este minimă. Elevii care 
abandonează sunt de multe ori priviți ca niște cifre sau ca niște viitori ratați deoarece nu au nici un 
fel de calificare și toată viața vor fi mână ieftină de lucru. 

Ce ar trebui făcut? Opinia mea este că în primul rând, ar trebui schimbată optica societății cu 
privire la importanța educației și pentru asta efortul cel mai mare ar trebui depus de presă, de 
organizațiile neguvernamentale dar și de Guvernul României prin alocarea anuală a 6 % din PIB 
pentru Educație. Consider foarte bine venite programele Organizației ”Salvați copii” și programul 
de prevenire a abandonului școlar ”Junior Achievement”. Astfel de programe ar trebui extinse la cât 
mai mulți elevi atât din mediul rural cât și din mediul urban și implicarea unui număr cât mai mare 
de cadre didactice.  Din păcate sunt puține astfel de programe și sunt aplicate doar zonal nu cu 
extindere la un nivel mai mare.  

Și tot din păcate, efortul nostru, al oamenilor de la catedră este limitat în fața unor situații în care 
resursele materiale ale părinților sunt limitate și ne declară că bursele ”Bani de liceu” sau bursele 
profesionale sunt insuficiente pentru a reuși să sprijine copii în finalizarea studiilor. Poate aici o 
soluție ar fi un abandon temporar – adolescenții să muncească un timp pentru a aduna o sumă care 
să le permit la modul minim finalizarea studiilor, dar există și aici riscul abandonului total, deaorece 
după o întrerupere de 1 an puțini mai reușesc să se integreze în școală. 

O singură concluzie poate fi trasă, sunt mulți factori care ar putea fi implicați în conbaterea 
abandonului școlar. Dacă toți acești factori ar conlucra la modul real, rezultatul ar fi o scădere reală, 
vizibilă a cifrelor și procentelor de abandon. 

 

Bibliografie: 
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ABANDONUL ȘCOLAR, FACTORII DECLANȘATORI 

 

Prof. pentru învățământul preșcolar: Stan Mihaela Ștefania                                  
Școala Gimnazială Finteușu Mic, Maramureș 

 

 

Ce este abandonul ? 

Abandonul reprezintă renunțarea la ceva, părăsire, abandonare. 

Ce este abandonul școlar ? 

Abandonul școlar este renunțarea, părăsirea școlii, care de multe ori, produce efecte neplăcute 
asupra societății, precum și a copilului – viitor adult. 

Una dintre problemele majore ale sistemului de învățământ din orice țară este reducerea 
incidenței eșecului și abandonului școlar. Eșecul școlar și abandonarea studiilor exprimă disfuncțiile 
existente în sistemul de învățământ.  

Printre caracteristicile actului educațional se numără și interrelaționarea și situaționalitatea. Prin 
urmare, am putea privi eșecul școlar prin prisma unei disfuncții relaționale și prin aceea a 
inadecvării situației educaționale la realizarea obiectivelor stabilite. În primul caz este vorba despre 
o relație educator/copil deficitară, metodele instructiv – educative nefiind adecvate pentru realizarea 
succesului școlar al copilului, fie datorită insuficientei cunoașteri a personalității copilului și a 
stilului său cognitiv, fie datorită oboselii și/sau indiferenței profesionale a educatorului.  

În cel de-al doilea caz, este vorba de clădiri și dotări cadru improprii pentru desfășurarea actului 
educațional respectiv, de deficiențe tehnice, etc. După cum observăm, din nou este vorba de cei doi 
factori principali necesari realizării și utilizării unui serviciu de învățământ: factorul material și 
factorul intelectual ( psihologic ).  

Condițiile materiale precare în cazul unor școli din mediul rural sau din comunități sărace, pot 
provoca abandonul școlar. Disfuncțiile actului educațional, în special disfuncția relațională, pot să 
ducă la aceleași rezultate negative: eșec și abandon școlar. 

Factorii principali care determină aceste disfuncții, pot fi divizați, în funcție de natura și 
structura lor, în opt categorii principale:  

 factori legați de copil; 

 factori legați de educator; 

 factori pedagogici; 

Analizând factorii determinanți ai eșecului și abandonului școlar, după natura și structura lor, 
propun o altă selecție a factorilor principali: 

1. Factori legați de copil, de diferențele interindividuale în privința potențialităților – 
potențialitățile copilului condiționează căile și procedeele de formare, viteza și nivelul de dezvoltare 
a aptitudinilor, deci și a celei școlare. Dintre acești factori amintim:motivația copilului pentru 
activitatea educativă; nivelul de aspirație și de implicare a Eului în sarcinile educative; stabilitatea / 
instabilitatea emoțională; încrederea în sine și capacitatea de autocontrol; nivelul de dezvoltare a 
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”inteligenței școlare”; dexteritatea psihomotorie; prezența sau absența unor tulburări instrumentale; 
prezența sau absența unor tulburări de conduită. 

2. Factori psihologici și socio-economici legați de educator – de exemplu: cunoașterea 
insuficientă a personalității copilului, a stilului său cognitiv și a capacității sale de efort intelectual și 
fizic susținut; atitudinea  educațională a educatorului ( atitudine caldă / rece , atitudine autoritară / 
indulgentă , atitudine democrată / autocrată , atitudine protectoare / indiferentă ); trăsături 
fundamentale ale personalității educatorului; pregătirea teoretică și practică; capacitatea 
educatorului de a induce în masa de copii spiritul de cooperare și competivitatea onestă; statutul 
socio-economic al profesorului. 

3. Factori pedagogici – de exemplu: metodele instructiv-educative utilizate, adecvate sau nu 
activităților școlare respective; planul coerent și realist de dezvoltare a elevului; acțiuni pedagogice 
corective în dezvoltarea aptitudinilor, întreprinse preventiv sau în perioada de debut a unor 
eventuale disfuncții.  
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Abandonul școlar                                                                     
Cauze și modalități de prevenire 

 

Stan Oana Maria 
Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Baciu, Structura Suceagu 

 

 

Una dintre cele mai des întâlnite cauze ale abandonului școlar este cea din cadrul familiei.  
 
Factorii care favorizează abandonul sunt dificultățile materiale (familii dezorganizate, 

numeroase, sărace, care au probleme în a asigura cele necesare copiilor școlari), modelul oferit de 
părinți (copii care copiază modelul din familie, acela de a renunța la școală și de a merge la muncă, 
de cele mai multe ori ca zilieri), dezorganizarea familiei (atrage după sine dificultăți materiale), 
intrarea pe piața muncii (copiii au nevoie de bani mai ales atunci când sunt adolescenți, pentru a se 
integra în colectivitate). 

 
Și comunitatea poate influența într-un sens negativ un elev. Mariajul timpuriu sau apariția unui 

copil, acte firești unor comunități, în special rurale, împiedică școlarizarea obligatorie. 
 
La nivelul școlii, factorii care influențează elevii în abandonerea școlii sunt repetențiile, 

integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau calitatea relațiilor cu profesorii și cu colegii. 
 
În școala în care profesez sunt numeroase cazuri de abandon școlar, regăsite în toate motivele 

enumerate mai sus. De obicei, atunci când ajung în gimnaziu, iar materia școlară devine mai 
dificilă, mulți dintre elevi abandonează școala, deoarece nu mai fac față.  

 
Pe elevii din aceste comunități îi atrag activitățile simple și care se desfășoară pe o scurtă durată 

de timp. Cei mai mulți elevi chiulesc de la ore după ora 12:00, deși acestea sunt mai relaxante.  
 
Odată ce abandonează școala, șansele să revină sunt minime. De șase ani, de când profesez în 

această școală, cu elevi majoritatea romi, nu am întâlnit niciun elev care să se reîntoarcă la școală.  
 
La fete, cauza principală este mariajul timpuriu și apariția copiilor, băieții preferă să meargă la 

serviciu, ca zilieri.  
 
Deși cauzele abandonului școlar sunt împărțite între comunitate, școală și familie, modalitățile 

de prevenire aparțin, în mare parte, școlii.  
 
Școala ar trebui să fie un mediu, un loc în care elevii să se simtă bine, să vină cu plăcere și să 

aibă încredere în utilitatea educației.  
 
Activitățile extrașcolare, valorizarea elevilor aflați în dificultate prin diferite activități, activități 

de consiliere, stimularea copiilor cu rezultate bune la învățătură sunt doar câteva dintre modalitățile 
de prevenire a abandonului școlar. În unele situații acestea funcționează, dar, de cele mai multe ori, 
aceste metode sunt prea puțin în schimbarea unei mentalități.  

 
Poate un mediator ar putea fi liantul perfect între școală și comunitate.  
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INOVAŢIE ŞI SCHIMBARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC 

 
 

Prof. Stanc Ana 
Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni 

 
 
Educația a devenit una din dimensiunile fundamentale ale societății contemporane, nu numai 

prin domeniul său, ci şi prin varietatea conținutului. Abordată când ca proces, când ca obiectiv, 
acțiune sau rezultat, supusă analizei cu ajutorul unor metode tot mai complexe şi mai pretențioase, 
educația a devenit un obiect de studii interdisciplinare, oferind sugestii practicii educative. Din 
păcate, acest lucru nu oferă sentimentul utilității. Aici este nevoie de schimbare.  

Ne dorim să schimbăm sistemul educațional, ne dorim să avem elevi care vin la școală cu drag, 
ne dorim să avem performanțe. Toate acestea au rămas la stadiul de dorință. Așteptăm ca altcineva 
să facă aceste schimbări, iar noi să beneficiem de rezultatul lor. 

Această schimbare a actului educațional este la latitudinea fiecăruia dintre noi. Implicarea 
noastră în calitate de părinte sau dascăl în educația copiilor noștri ar trebui să se facă în 
conformitate cu evoluția societății. De cele mai multe ori părinții nu au timp - sau se ascund în 
spatele acestei sintagme - să se ocupe de propriul copil și așteaptă ca școala să realizeze ce nu 
reușesc ei.  

Școala - locul în care copilul își petrece cel mai mult timp din zi - ar trebui să ofere, alături de 
cunoștințe și competențe, multă dragoste și afecțiune, să suplinească absența părinților. Dacă pentru 
un învățător acest lucru este facil de realizat, pentru un profesor lucrurile se complică. Este necesar 
ca profesorul să împărtășească cunoștințele, implicându-se afectiv în transmiterea acestora. Se 
spune că toți copiii se nasc cu aripi și doar profesorul îi învață să zboare. Pentru toate acestea, 
profesorul trebuie să ofere, an după an, o parte din sufletul său. Recunoștința acestor îngeri umple 
de fiecare dată golul rămas în sufletul dascălilor. Și ce poate fi mai frumos decât să primești 
mulțumirea elevilor cărora le-ai vegheat zborul?  

Sistemul educației este învechit, manualele sunt vechi sau nu există, programele școlare sunt 
depășite. Dar acestea nu ar trebui să împiedice un bun profesor să ofere lecții deosebite elevilor săi. 
Pentru acest lucru se pot utiliza metode spontane de predare, ancorate în realitatea societății. Elevul 
trebuie încurajat să aibă libertatea de gândire și de exprimare, în timp ce profesorul trebuie să fie 
ghidul acestor idei în universul cunoașterii.  

Oferind libertate elevului, acesta limitează spațiul dintre el și îndrumător, își deschide sufletul și 
gândul, utilizând toată sfera cunoașterii, și astfel elevii vor aștepta cu nerăbdare ora de curs, și cu 
cât vor fi mai multe astfel de ore, cu atât va fi mai plăcut actul educațional.   

Predarea trebuie să fie interactivă, să incite elevul la dezbateri, să aibă o perspectivă 
interdisciplinară, să fie o reflectare activă în conștiință a lumii reale, a esențialului și generalului din 
fenomene și a legăturilor obiective ale realității. Interdisciplinaritatea presupune implicarea comună 
a elevului și a dascălului în actul educațional.  

Profesorul trebuie să fie creativ și să adopte o strategie corelativă, ce depășește granița 
conținuturilor și a disciplinelor de învățământ, să ofere posibilitatea transferului unor valori și 
formarea unor atitudini. În acest mod se pot utiliza metode și contexte noi, o abordare integrată, 
precum și o învățare informală și nonformală în contextul formal al școlii. Depășirea granițelor 
formale oferite de cadrul școlii va ajuta dascălul la relaționarea eficientă cu elevul.  

Dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să începem schimbarea cu noi. Vom observa atunci că cei 
din jurul nostru se schimbă. Schimbarea lor nu se va face însă rapid și cu siguranță nu la cotele pe 
care ni le dorim.  

Schimbarea sistemului educațional ar putea surveni numai prin schimbarea mentalității 
factorilor implicați în educație. Evoluția acestui fenomen este însă un proces de durată, cu implicații 

1876



majore. Profesorii ar trebui să-și adapteze conținuturile și modalitățile de abordare a acestora la 
viața reală a societății. Elevii trebuie implicați în derularea actului pedagogic și încurajați să se 
exprime.  

Performanța se poate obține ușor prin corelarea dorințelor și nevoilor fiecărui factor implicat în 
educație. Pentru ca toate acestea să se întâmple, este necesar să existe deschidere spre nou, atât din 
partea educatorilor, cât și din cea a educabililor. Noul este soluția pentru încurajarea unui zbor lin al 
copiilor spre împlinirea visurilor și spre transformarea dorințelor în schimbare. 

Conceptul de inovare defineşte sintetic introducerea noului. Acţiunile având acest scop fac parte 
din viaţa omului nu de ieri, de azi, găsirea şi introducerea noului reprezentând factorii principali 
care au determinat evoluţia omenirii de-a lungul întregii sale existenţe. Importanţa şi volumul 
acestor activităţi au crescut odată cu dezvoltarea societăţii. În special în ultimele decenii se constată 
o creştere fenomenală a interesului pentru inovare, ca modalitate de a obţine o creştere economică 
durabilă a organizaţiilor şi a societăţii. 

În prezent, trăim într-o perioadă de tranziţie accelerată, marcată de transformări complexe şi 
profunde în toate domeniile de activitate. Amploarea inovării se reflectă în primul rând în ritmurile 
mari ale dezvoltării de noi produse şi tehnologii, dar schimbările nu se referă doar la lucruri 
tangibile. În cadrul organizaţiilor, sunt tot mai numeroase acţiunile de inovare orientate spre 
metodele de management, organizarea şi configurarea afacerii, care contribuie la obţinerea de 
avantaje competitive durabile.  

Totodată, inovarea se manifestă în societate în general, materializându-se în noi strategii, 
concepte, idei şi organizaţii care se adresează nevoilor sociale – de la piaţa muncii şi condiţiile de 
lucru, până la educaţie, sănătate şi dezvoltarea comunitară. 

În percepţia comună, inovarea este asociată cu progresul tehnic, care a fost de-a lungul vremii 
motorul dezvoltării societăţii. Apariţia automobilului, a telefonului, a calculatoarelor reprezintă doar 
câteva exemple de inovare tehnică cu un impact major asupra mediului economic şi civilizaţiei. Dar 
inovarea nu se limitează la crearea de produse şi tehnologii noi (inovare tehnică), ci are 
materializări multiple, atât în cadrul organizaţiilor cât şi în societate. În cadrul organizaţiilor, este 
tot mai mare ponderea acţiunilor de inovare orientate spre introducerea unor metode moderne în 
logistică, marketing, managementul resurselor umane şi alte domenii funcţionale, contribuind la 
obţinerea de avantaje competitive durabile. 

Motivaţii ale organizaţiei pentru a inova: 
 ameliorarea calităţii produselor educaţionale; 
 creşterea cotei de piaţă/ creşterea imaginii pozitive a şcolii; 
 cucerirea de noi pieţe/ atragerea populaţiei şcolare de calitate din alte zone ale 

localităţii; 
 lărgirea gamei de produse/ activităţi; 
 înlocuirea produselor învechite. 

Caracteristici ale inovaţiei în învăţământ: 
 inovaţia propune o ameliorare care poate fi măsurată (creşterea nivelului de educaţie 

al populaţiei, a ratei de participare şcolară, a rezultatelor, performanţelor educaţionale 
obţinute de elevi la diferite examene, teste naţionale sau/şi internaţionale etc.); 

 inovaţia trebuie să fie durabilă (descentralizarea învăţământului); 
 inovaţia trebuie să fie o acţiune deliberată, care să contribuie la reuşita şcolară a unui 

număr cât mai mare de indivizi (prelungirea duratei obligatorii de şcolarizare, care reuşeşte 
să menţină în sistem şi populaţia şcolară expusă riscului abandonului şcolar, programe 
educaţionale de incluziune în sistemul de învăţământ a persoanelor cu dizabilităţi, a celor 
defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic şi familial, a adulţilor etc.). 

Procesul de schimbare în educaţie porneşte de la conştientizarea necesităţii schimbării şi 
continuă cu manifestarea dorinţei de schimbare, acumularea cunoştinţelor necesare, formarea noilor 
competenţe, stabilizarea sistemului şi dezvoltarea durabilă. Astfel, se modifică concepţia de 
conducere în învăţământ şi apar noi obiective manageriale. 

Reforma managerială la nivelul sistemului de învăţământ presupune trei obiective: 
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 democratizarea conducerii instituţiilor educaţionale; 
 formarea managerială adecvată; 
 acces şi reuşită şcolară. 

Preocupările privind inovarea conţinutului învăţământului s-au manifestat încă din anii ’70, 
odată cu dezvoltarea accelerată a ştiinţei şi tehnologiei şi introducerea TIC în învăţământ. 
Cinematograful educativ, presa şcolară, învăţământul programat, învăţământul asistat de un 
ordinator sunt doar câteva dintre aspectele pe care inovatorii sistemului de învăţământ le-au luat în 
consideraţie în schimbarea conţinutului învăţământului.  

Astăzi, influenţa internetului asupra conţinutului învăţământului reprezintă preocuparea majoră 
a oamenilor şcolii şi nu numai. 

Tinerii petrec din ce în ce mai mult timp în faţa calculatorului şi a televizorului decât în şcoală, 
iar acest lucru trebuie utilizat în favoarea educării populaţiei: organizarea unor cursuri/ ore prin 
intermediul televiziunii, internetului, utilizarea acestuia ca metodă didactică.  

Inovaţia în învăţământ poate acţiona şi ca mod de rezolvare a unor probleme la care sunt expuşi 
tinerii de azi: dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei are atât pentru individ cât şi pentru societate în 
ansamblu avantaje considerabile, însă şi riscuri majore, precum izolarea indivizilor, dezvoltarea 
unor relaţii de comunicare artificiale. Introducerea TIC în procesul de învăţare poate atenua parţial 
aceste probleme.  

Un alt element supus inovării îl reprezintă tipul de competenţe ce urmează a fi formate la 
indivizi într-o societate în care frontierele în faţa circulaţiei persoanelor, lucrătorilor nu mai există. 
Într-o societate bazată pe cunoaştere, sistemele de învăţământ au obligaţia de a-şi proteja cetăţenii, 
oferindu-le pregătirea şcolară şi profesională de care au nevoie. 

Pentru ca inovaţiile la nivel de conţinut şi cele de la nivel de structură şi organizare a 
învăţământului să poată fi transpuse în practică şi să conducă la rezultate durabile este nevoie de 
susţinere din partea cadrelor didactice. Un aspect adesea subliniat în lucrările pe tema inovaţiei în 
învăţământ este acela că mai mult decât structura şi organizarea învăţământului sau conţinutul 
acestuia, ceea ce trebuie inovat sunt mentalităţile cadrelor didactice. 

În concluzie, educația presupune schimbare, iar schimbarea nu poate exista fără educație. „Să 
avem seninătatea de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat, curajul de a schimba ceea ce poate fi 
schimbat, și mai ales înțelepciunea de a deosebi între cele două” , după cum afirma Marcus 
Aurelius. 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului școlar 

 

Prof. înv. Primar - Stanciu Alina Gabriela                                                 
Școala Gimnazială ”Nichita Stănescu”- Ceptura 

 
Fiecare copil are dreptul la o educație de calitate, care să îi asigure șanse egale de reușită în 

viață și care să contribuie la dezvoltarea personalității sale. Preambulul „Declaraţiei drepturilor 
copilului“, emisă în 1959 de către Organizaţia Naţiunilor Unite, prevede un lucru esenţial: 
„Omenirea este datoare să ofere copiilor ce este mai bun din ce are de oferit“. 

 Dreptul la educaţie constituie unul dintre drepturile fundamentale ale Convenţiei 
internaţionale pentru drepturile copilului, semnată şi ratificată de România în urmă cu 24 de 
ani, asumată prin urmare la modul imperativ de către statul roman, şi devenită normă de drept 
intern. Educaţia este fundamentală pentru orice societate, pentru fiecare individ indiferent de 
naţionalitate, sex, clasă socială sau religie. 

Şcoala, principalul factor de educare şi formare a personalităţii copilului şi a viitorului adult, 
poartă răspunderea realizării şi pregătirii sale astfel încât acesta să se poată adapta condiţiilor în 
schimbare ale mediului socio-cultural. 

Abandonul şcolar este una dintre problemele actuale cu care se confruntă sistemul educaţional 
din România. Acesta are consecințe nefaste asupra șonajului, creșterii economice și bunăstării 
societății în general. Cei mai afectaţi în acest sens sunt elevii de gimnaziu, pentru care situaţia 
economică şi atitudinea părinţilor faţă de educaţie sunt determinante. În prezent, ţara noastră se 
situează pe locul trei în Uniunea Europeană din perspectiva gradului de părăsire timpurie a şcolii, cu 
o rată de 18.1%, conform raportului Eurostat. Aproximativ o cincime dintre elevii români termină 
maximum opt clase şi mulţi nu doresc să obţină un loc de muncă după abandonarea studiilor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav pentru că cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare, este impotant să identificăm şi să studiem 
cauzele care duc la producerea acestora. O cauză destul de frecventă este sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate, care limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare 
educației. Școlile din zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii, fie pe câmp, fie având grijă de frații mai mici.  

O altă cauză ar putea fi modelul educațional oferit de părinți. Adesea elevii care ajung să 
renunțe la educație provin din familii în care părinții au doar patru – opt clase. Există și excepții de 
copii care își doresc să nu ajungă ca părinții lor, fără șanse de reușită în viață și atunci își doresc să 
aibă o calificare pentru a putea profesa mai târziu. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Insubordonarea față de normele şi  regulile şcolare, chiulul, absenteismul, repetenția, motivațiile 
şi interesele slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, competența 
profesională, autoritate morală) au un rol important în apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie. Dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, anturajul, reprezintă factori 
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negativi în viața elevului. Astfel, elevii pot ajunge să fumeze, să consume băuturi alcoolice, să 
consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Identificarea elevilor aflați în abandon sau risc de abandon școlar în vederea menținerii acestora 
în sistemul de învățământ, implicarea familiei în reabilitarea școlară și sociala a elevului, creșterea 
gradului de implicare a comunității locale în asemenea situații sunt extrem de importante în cadrul 
unui program de prevenire a abandonului şcolar. 

Conform recomandărilor Consiliului European, o strategie completă pentru reducerea 
abandonului şcolar ar trebui să combine măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare, şi să se 
concentreze mai ales pe intervenţii la nivelul şcolilor şi al elevilor. Măsurile de prevenire sunt 
menite să reducă riscul de părăsire timpurie a şcolii înainte de debutul problemei, prin asigurarea 
unei baze solide timpurii copiilor, în vederea dezvoltării potenţialului şi înlesnirii procesului de 
integrare în mediul şcolar.  

Măsurile de intervenţie au rolul de a preveni sau corecta fenomenul părăsirii timpurii a şcolii 
prin îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale la nivelul instituţiilor de învăţământ, 
prin reacţionarea la semnele de avertizare timpurie şi prin furnizarea de sprijin specific elevilor sau 
grupurilor aflate în situaţie de risc de părăsire timpurie a sistemului. Măsurile de compensare sunt 
menite să îi sprijine pe cei care au părăsit şcoala timpuriu pentru a reveni în educaţie, oferind rute 
de reinserţie în învăţământ şi formare profesională şi de dobândire a calificărilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor, ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. Și nu în ultimul rând, să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Bibliografie: 
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Abandonul şcolar 

 

Prof. înv. primar Stanciu Camelia                                                        
Şcoala Ginazială Nr. 14 Braşov 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 
resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. .   

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 
Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
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apariția fenomenului de abandon şcolar. 
 
Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 

În scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen în şcoală  se pot lua următoarele măsuri: 

monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat,păstrarea legăturii 
permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar, semnalarea cazurilor conducerii şcolii şi 
consilierului psihopedagogic, modalităţi de a creşte implicarea şi comunicarea permanentă cu 
părinţii, utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber, menţinerea 
în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă pentru toţi 
elevii, metode de predare – învăţare atractive, activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală cel puţin o 
dată pe lună, implicarea elevilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare. 

 

Bibliografie: 
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STUDIU PRIVIND APLICAREA METODEI PROIECTELOR 

LA VARSTELE TIMPURII 
 
 

PROF. STANCIU MARIA 
SC. GIMNAZIALA NR. 10 RM. VALCEA 

       
 
Orientarea educaţei spre formarea competenţelor personale, cognitive, profesionale şi sociale 

printr-o abordare pluridisciplinară (abordarea tematică), interdisciplinară (abordare integrată), 
transdisciplinară (abordare cross-curriculară) a unor teme din viaţa reală, prin personalizarea 
învăţării, a unei învăţări eficiente în scopul formării unei personalităţi complete  are la bază cei 
patru piloni ai educaţiei: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi şi a 
învăţa să fii. 

Realizarea unui proces educaţional de calitate impune utilizarea unor metode noi, interactive de 
învăţare şi evaluare care se centrează pe efortul propriu al copilului în  cercetarea, căutarea şi 
găsirea răspunsurilor legate  de subiectul propus a fi investigat, punând accent pe acţiune, eficienţă 
şi interdependenţă în gândire. În proiectarea curriculară centrată pe competenţe în învăţământul 
preşcolar abordarea metodei proiectelor oferă prilejul de a utiliza metode activ-participative, 
învăţarea centrată pe copil, precum şi desfăşurarea unor activităţi integrate în scopul investigării şi 
cercetării temei iniţiate în proiectul tematic.  

Scopul acestui studiu îl reprezintă o modalitate de proiectare a curriculumului centrat pe 
competenţe prin integrarea curriculară a conţinuturilor disciplinelor de studiu, predarea în manieră 
integrată în vederea dezvoltării competenţelor disciplinare şi transversale, utilizarea metodei 
proiectelor în organizarea şi desfăşurarea activităţii. 

Obiectivul fundamental al cercetării este o analiză comparativă a avantajelor proiectării tematice 
prin activităţi integrate la grupa mare din grădiniţă, materializate prin utilizarea metodei proiectelor 
cu dezavantajele proiectării modulare.  Pentru a investiga într-o  manieră coerentă și sistematică  
efectele  privind influența  metodei proiectelor în dezvoltarea competenţelor specifice preșcolarilor, 
mi-am propus câteva obiective ale cercetării: 

-analiza şi conceperea unui curriculum centrat pe competenţe prin abordarea metodei proiectelor 
la vârstele timpurii, a unui proiect tematic şi a unor activitǎţi integrate la grupa mare din grădiniţă; 

-cunoașterea influenței metodei proiectelor  asupra rezultatelor obținute de  preșcolari şi   
asupra dezvoltării cognitive şi afective a copiilor;  
-experimentarea abordării metodei proiectelor bazată pe interdisciplinaritate şi învăţarea 

centrată pe copil, utilizarea unor metode interactive de grup;  
-analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma experimentării. 
Am pornit de la observaţia că prescolarii posedă anumite cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi strict 

disciplinare pe care  reuşesc să le utilizeze în rezolvarea unor probleme practic-aplicative în 
contexte concrete ale vieţii sociale prin proiectarea si implemetarea unui curriculum centrat pe 
competenţe, prin abordarea unei proiectării curriculare care are la bază metoda proiectelor la 
vârstele timpurii, desfăşurării unor proiecte tematice, a unor activităţi integrate cu caracter 
interdisciplinar. 

Astfel, s-au conturat următoarele ipoteze specifice (IS): 
1.Organizarea învăţării din perspectivă inter/ transdisciplinară prin intermediul activităţilor 

integrate şi reorganizarea spaţio-temporalǎ a activităţilor didactice determină obţinerea de rezultate 
şcolare mai bune decât în cazul organizării învăţării din perspectivă monodisciplinară. 

2.Utilizarea metodei proiectelor ca strategie didactică de bază contribuie la dezvoltarea relaţiilor 
interpersonale, a relaţiilor de socializare. 
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3.Aplicarea modelului de curriculum centrat pe competenţe prin activităţi integrate contribuie la 
dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de grădiniţă. 

Ipotezele vor fi confirmate dacă la sfârşitul perioadei de derulare a experimentului preşcolarii 
dovedesc în evaluare achiziţii comportamentale specifice competenţelor vizate. Astfel, în  plan 
cognitiv copiii primesc o abordare, o viziune unitară asupra lumii căutând informaţii din mai multe 
surse, referitoare la aspecte variate conform hărţii proiectului, ei îşi exersează puterea de analiză şi 
sinteză; în plan social sunt puşi în situaţia de a colabora între ei, li se dezvoltă spiritul de cooperare, 
de apartenenţă la grup, socializează- implicarea comunităţii locale în desfăşurarea unor proiecte 
lărgeşte sfera de integrare a copilului în plan social; în plan afectiv copiii capată încredere în ei, li se 
dezvoltă simţul demnităţii şi autoaprecierea, se formează conştiinţa de sine prin raportare la alţii, 
trăiesc sentimentul de solidaritate cu colegii de grupă, dar şi pe cel de bucurie şi de satisfacţie. 

Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor a fost realizată printr-un transfer de cunoştinţe, 
deprinderi şi atitudini dobândite astfel încat au fost dezvoltate competenţe lingvistice, competenţe 
matematice, competenţe digitale- de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi 
cunoaştere, competenţe sociale şi civice,competenţa de a învăţa să înveţi. 

Am fost surprinşi plăcut să constatăm că desfăşurarea  proiectelor tematice dezvoltă  simțul 
responsabilității, al implicării la preșcolari şi îi determină să vină cu drag la grădiniță.  

Putem crea un context favorabil pentru abordarea unui  curriculum centrat pe competenţe în 
grădiniţă, pentru a forma preşcolari competenţi şi creativi capabili de performanţă, viitori tineri care 
se vor raporta cu uşurinţă la exigenţele societăţii aflată în continuă dezvoltare şi de care avem 
nevoie în viitor. 

Dorim să oferim o educaţie de calitate dar drumul  este greu şi anevois. Ca să ajungi la sufletul 
copilului şi să-l determini să înveţe de plăcere este o calitate pe care o au doar acei “dascăli” care-şi 
iubesc meseria şi mai ales iubesc copilul şi sunt tot timpul  preocupaţi de schimbarea pe care o 
aduce ştiinţa şi inovaţia în societate. 

Ne raportăm la exigenţele unui învăţământ caracterizat prin excelenţă, prin performanţă şi ne 
propunem să îmbunătăţim tehnicile prin care formăm şi educăm personalităţi. Ştim prea bine că 
fiecare copil este unic şi de aceea proiectarea şi implementarea unui curriculum centrat pe 
competenţe ne impune să acordăm o mai mare atenţie fiecărui copil, să-l cunoaştem “în 
profunzime” şi să-i oferim ceea ce trebuie, ca el să se dezvolte armonios, să fie creativ şi inventiv, 
stăpân pe sine  în orice situaţie.  Să-l învăţăm cum să înveţe punându-l în situaţia de a experimenta, 
a cerceta, a aplica ceea ce ştie, de a investiga şi rezolva practic o problemă.  

Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar ne oferă posibilitatea proiectării şi implementării 
unui curriculum centrat pe competenţe lăsând libertatea cadrului didactic de a proiecta experienţe de 
învăţare motivante, colaborative, valoroase pentru preşcolari, asumându-şi doar rolul de 
supraveghere, îndrumare şi facilitare a învăţării. 

Căutând să găsim argumente la ipoteza cercetării  privind proiectarea şi implementarea cu 
succes a curriculumului centrat pe competenţe am colectat date, am planificat şi organizat întregul 
proces instructiv-educativ după cerinţele actuale în educaţie. Am planificat organizarea învăţării din 
perspectivă inter/ transdisciplinară prin intermediul activităţilor integrate şi reorganizarea spaţio-
temporalǎ a activităţilor didactice. 

Am utilizat metoda proiectelor ca strategie didactică de bază deoarece contribuie la dezvoltarea 
relaţiilor interpersonale (copil-copil, copil-adult), la dezvoltarea relaţiilor de socializare şi la  
dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de grădiniţă.  

Alături de abordarea interdisciplinară, organizarea modulară şi învăţarea asistată de calculator 
am pus un accent deosebit pe predarea integrată a cunoştinţelor având în vedere dezvoltarea 
deprinderilor şi abilităţilor preşcolarităţii. 

Având în vedere faptul că fiecare copil are ritmul său propriu de dezvoltare şi asimilare a 
cunoştinţelor, performând într-un domeniu sau altul le-am oferit posibilitatea de a alege rolul şi 
sarcinile pe care şi le va asuma în învăţare exersându-şi inteligenţa dominantă şi dezvoltând alte 
inteligenţe. 
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Introducerea unor teme integrate, utilizarea metodei proiectului vor contribui la achiziţionarea 
de tehnici de învăţare eficientă, la creşterea sintalităţii grupei, la realizarea de achiziţii 
comportamentale specifice competenţelor interpersonale. 
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Cauze şi metode de prevenire a abandonului şcolar 

 
 
 

Prof. înv. primar, Stanciu Mariana 
Şcoala Gimnazială Mărginenii de Sus-Dărmăneşti, 

Judeţul Dâmboviţa 
 
 
Abandonul şcolar este considerat una dintre marile provocări ale politicii din domeniul 

educaţiei.  
Sărăcia este principalul motiv, urmat de lipsa de cunoaștere cu privire la beneficiile educației și 

neimplicarea părinților sau tutorilor legali.  
O altă cauză este apartenenţa la clasa socială, apartenenţa etnică, rasială, sexul, mediul 

urban/rural. S-a demonstrat că diferite grupuri dezavantajate social sunt discriminate atât în cadrul 
sistemului şcolar, cât şi pe piaţa muncii. 

De asemenea, reacţia fiecărui elev la apariţia insuccesului şcolar şi a conflictelor cu autorităţile 
şcolare reprezintă o cauză . Etichetarea ca „elev slab” şi deprivarea de status reduc stima de sine a 
elevilor.  

În aceste condiţii, elevii care nu au resursele necesare pentru a se mobiliza în vederea depăşirii 
dificultăţilor vor căuta să-şi satisfacă nevoia de valorizare personală în afara şcolii.  

Pe de altă parte, sunt cauze de ordin pedagogic care vizează calitatea vieţii şcolare, pertinenţa 
conţinuturilor în raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, relevanţa metodelor şi stilurilor 
didactice ale profesorilor pentru stilurile cognitive ale elevilor, deschiderea şcolii faţă de problemele 
comunităţii.  

Educația contra abandonului școlar se face atât la nivel individual, cât și național, prin programe 
de educare a părinților cu privire la beneficiile școlii pentru copiii lor și prin programe de finanțare, 
în cazul familiilor lipsite de posibilități materiale. Pentru a avea copii educați, trebuie să existe 
adulți educați.  

Familia, alături de școală, poate ghida tânărul să urmeze școala, să  obțină o calificare și să 
construiască o societate educată. 

În România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie 
să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în 
grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că 
prin implicarea în educația și formarea copilului pun bazele de care acesta are nevoie pentru a se 
dezvolta și a-și construi un viitor de succes. 

Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: asigurarea unor condiţii socio-
economice cât mai bune, asigurarea unei echilibru emoțional, atitudine pozitivă a adulților din 
apropierea copilului față de educația acestuia, control asupra activităţii copiilor în timpul liber, 
asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care îl desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc.  

Şcoala nu poate influența factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care 
să ofere șanse egale tuturor copiilor. Astfel, principalii factori care ar putea duce la diminuarea sau 
reducerea abandonului școlar ar putea fi: 

- creşterea flexibilităţii programelor; 
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- creşterea atractivităţii şcolii prin activităţi extracuriculare, prin folosirea resurselor şcolii 
pentru atragerea elevilor pentru activităţi de timp liber; 

- creşterea implicării cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi renunţării timpurii 
la educaţie; 

- programe de consiliere pentru părinți; 
- dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în comunităţile 

cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt frecvente; 
- colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri. 
 
Abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din diferite 

motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o părăsește. Pentru a-l convinge pe copil de 
beneficiile educației, acestuia trebuie să i se asigure egalitatea de șanse, trebuie privit ca 
personalitate unică.  

 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 
 
 
 
 
 

1887



 

PROBLEMATICI ŞI ANALIZE 
ASUPRA COMPORTAMENTELOR DEVIANTE 

DIN MEDIUL ŞCOLAR ŞI FAMILIAL 
 
 

prof. înv. primar Stancu Marilena 
Şcoala Gimnazială nr. 39 - „Nicolae Tonitza” Constanța 

 
 
Devianţa şcolară desemnează toate tipurile de abateri de la normele şi valorile ce reglementează 

rol-statusul şcolar.  
O parte dintre ele se subsumează conceptului general de devianţă, iar altele intră sub incidenţa 

comportamentului delincvent.  
Putem exemplifica o serie de acte deviante/delincvente pe care le întâlnim în spaţiul şcolar 

(Miftode, 2003):   
„1. violenţa verbală (la adresa colegilor sau la adresa profesorilor);  
2. violenţa prin agresiuni fizice, cu „arme albe” (cuţite, bombe lacrimogene, cutters, etc.);  
3. agresiuni cu arme de foc;  
4. degradarea bunurilor şcolare (clădiri, aparate electronice, cărţi etc.);  
5. luarea cu asalt a unităţilor şcolare de către tinerii spărgători (vezi Le Figaro, din 2 mai 1998);  
6. grevele profesorilor care solicită măsuri ferme şi clasarea ca unităţi sensibile a şcolilor cu 

astfel de probleme sau declararea spaţiilor respective zone de educaţie prioritară (Z.E.P.);  
7. delincvenţa şcolară ca prelungire a delincvenţei sociale, în general;  
8. şcoala-ghetou (prin proliferarea unor fenomene disfuncţionale din spaţiul familial în spaţiul 

şcolar: violenţă domestică, abuzul asupra copiilor, etc.);  
9. absenteismul şcolar ca mijloc şi „strategie” de promovare a delincvenţei (poate fi evitat sau 

restrâns dacă părinţii şi şcoala ar exercita un control sistematic asupra folosirii timpului de către 
copii)”.   

Interesantă este observaţia psihologului american Th. Gordon (1981, apud Neamţu, 2003) care 
consideră că elevii recurg deseori la anumite mecanisme de apărare atunci când intervin o serie de 
trăiri/sentimente care dau o adevărată coloratura afectivă situaţiilor şcolare:  

 
Tabel. Sentimente generatoare ale mecanismelor de apărare  

Sentimente Mecanisme de apărare 
ranchiună, mânie ostilitate revoltă, rezistenţă, neîncredere 
frustrare  
ură, aversiune,  
jenă, stânjeneală 

răzbunare (principiul „ochi pentru ochi”)  
minciună, înşelătorie disimulare  
blamarea altora, calomnie, bârfă  

ruşine, umilinţă  
teamă, angoasă  
tristeţe deprimare  
neputinţă, apatie  
Încăpăţânare, obstinaţie 

fraudă, plagiat, copiat  
ameninţare, intimidare, bravadă  
dorinţa de a câştiga totul, respingerea   
supunere, conformare  
curtarea adultului, „perierea”  

emulaţie, rivalitate refuzul riscurilor 
 
Din observaţiile de până acum, deducem că actele deviante (care nu se înscriu în normele 

acceptate de conviețuire într-o societate, grup, organizaţie, instituţie, cultură şi subcultură) sunt 
contextuale, fiind identificate numai în măsura în care o colectivitate socială deţine o concepţie 
normativă care postulează existenţa unui consens social în jurul unui sistem de reguli: o conduită, 
un gest, un comportament nu sunt deviante prin ele însele, ele sunt calificate în acest fel de normele 
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şi valorile grupului de referinţă, iar devianţa apare ca „nonconformitate” care poate caracteriza orice 
individ măcar o dată pe parcursul unei vieţi, iar acest fapt s-ar datora pe de o parte „creativităţii şi 
plasticităţii” conduitelor deviante şi unei foarte mari diversităţi ale normelor şi regulilor sociale, pe 
de altă parte.   

  
Asupra oricărui individ, normele sociale exercită o „presiune” sau o „constrângere” care îl face 

să se conformeze obiceiurilor, moravurilor şi regulilor juridice, specifice grupului social din care 
face parte. Norma socială reprezintă un „ghid” ideal de conduită, reperul în funcţie de care oamenii 
îşi ajustează conduitele sau acţiunile. „Indisociabile de o ordine de valori care orientează în fiecare 
societate comportamentele actorilor şi ale grupurilor, normele sunt regulile care guvernează 
conduitele individuale şi colective. Structurate sub formă de sistem, normele generează organizarea 
socială” (Boudon et al., 1996). „Respectarea regulilor a fost considerată mai întâi ca o supunere faţă 
de legi, cu referire la autoritatea socială care se impune în norma juridică.  

  
Aşteptarea unor sancţiuni pozitive şi teama de sancţiuni negative asigură, în această optică, 

funcţionarea sistemului normativ. Cu toate acestea, se pare că în timpul procesului de socializare 
individul nu interiorizează doar norme codificate juridic. Ceea ce obligă subiectul şi de unde rezultă 
opoziţia dintre acţiunile permise şi acţiunile interzise, se explică şi prin starea moravurilor într-o 
perioadă anume.” (Boudon et al., 1996). C. Zamfir şi L. Vlăsceanu (p. 165) definesc devianţa ca 
fiind „orice act, conduită sau manifestare care violează normele scrise sau nescrise ale societăţii ori 
ale unui grup social particular”.   

 
Devianţa socială, îndeosebi devianţa copiilor, se află în relaţie directă cu gradul de formare a 

responsabilităţii. F. Nietzsche în lucrarea Genealogia moralei (2006) amintea de „lunga istorie a 
originilor responsabilităţii”, afirmând că responsabilitatea nu aparţine fiinţei umane ca o proprietate 
naturală. Dimpotrivă, societatea, „prin mijlocirea unui implacabil dresaj” impune disciplina datorită 
unui comportament responsabil. Responsabilitatea este „marele regulator al vieţii sociale”, şi 
totodată determină „acordarea de reparaţii” victimelor actelor antisociale, faptelor deviante sau 
criminale.  

 
În acest sens, un model teoretic sugestiv subsumează influenţa „triadei primare răspunzătoare cu 

formarea individului”, alcătuită din şcoală, familie şi mediul social „proxim” sau vecinătatea. În 
acest context se întrevede „statuarea unei activităţi interdisciplinare care să includă, alături de 
profesioniştii interesaţi (sociologi, asistenţi sociali, jurişti, antropologi etc.) şi responsabili cu 
socializarea primară, (în prima etapă) şi socializarea secundară, (în a doua etapă)” (Miftode, 2002). 
Toţi aceşti specialişti sunt de acord că şcoala este locul ideal în care pot fi identificaţi elevii agresivi 
şi cu tulburări de comportament. În spaţiul formativ-educativ se poate pune accent pe terapiile 
cognitiv-comportamentale, cele care se află pe primul loc ca grad de eficacitate a non-delincvenţei.   

 
Eficacitatea programelor de dezvoltare (care utilizează demersul cognitivcomportamental) în 

prevenirea delincvenţei şi chiar a recidivei a fost deja demonstrată. În demersul cognitiv 
comportamental, comportamentele se învaţă prin observaţie şi se menţin prin consolidare.                 
În intervenţia sa, terapeutul începe prin identificarea precisă a comportamentelor problematice, 
antecedentele lor, consecinţelor şi convingerilor eronate pe care se bazează comportamentele 
clienţilor, urmărind diminuarea comportamentelor antisociale şi înlocuirea prin comportamente 
adaptate, utilizând consolidările (întăririle) sociale, modelarea şi sporirea încrederii în sine, 
relaxarea, jocurile de rol şi alte tehnici.  

 
„Abordările cognitive comportamentale înregistrează rezultate semnificative în cazul clienţilor 

orientaţi spre acţiune, care simt nevoia să facă ceva, în cazul celor orientaţi spre scopuri, care vor 
rezultate şi pentru cei interesaţi de modificarea unui număr redus de comportamente” (Gârleanu-
Şoitu, 2002).  
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Colaborarea şcolii cu familia trebuie să se axeze în mod firesc pe calitatea educaţiei: obiective 
superioare, căi şi mijloace superioare.  

 
După cum afirma şi A. Ibiş (2001), „familiile problemă” pot fi clasificate tocmai în funcţie de 

problemele cu care se confruntă în:  
 
a) „familii cu probleme grave datorită disoluției grupului familial (părinţi bolnavi 

cronic,imorali, alcoolici, cu antecedente penale)”;  
b) „familii cu probleme de realizare a funcţiilor (decese, divorţuri, abandon sau 

certuri,agresivitate, tensiune)”;  
c) „familii cu probleme educaţionale create de deteriorarea relaţiilor interfamiliale şi a 

nerealizării funcţiilor principale (stil educaţional deficitar, probleme de comunicare, dezinteres din 
partea părinţilor etc.)”.  

 
„Familiile infractoare îşi implică copiii în activităţi infracţionale ori îi influenţează pe calea 

imitaţiei, împrumutându-le percepte morale contra eticii societăţii. Nu sunt rare nici cazurile în care 
părinţii îi îndeamnă sau chiar îi obligă pe copii să fure, să lovească sau să săvârşească alte fapte 
grave” (Iacobuţă, 2005: 169).     

 
„Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studiu început” 
(Neamţu, 2003a: 199).  Motivele unei astfel de evaziuni se pot căuta de exemplu în dimensiunile 
psihologice implicate: dificultăţi de adaptare, neîncrederea în forţele proprii, stresul, anxietatea, 
lipsa de randament pedagogic. 

 
Bibliografie: 

 
 Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ, MECTS, Bucureşti, 2010  
  C.S. Iosifescu et al., Raport privind starea calităţii în sistemul de învăţământ 
preuniversitar din România, 2012. 
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Abandonul școlar – Problemă socială 

 
 

Prof. Stănescu Ana Roxana, CȘEI ”Delfinul” 
 
 
Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o rezultantă a unei 

duble situaţii de inadaptare :pe de o parte, despre „inadaptarea elevului la activitatea de învăţare 
realizată în mediul şcolar dar şi extraşcolar” şi, pe de altă parte, despre „inadaptarea şcolii la factorii 
interni (biologici, psihologici) şi externi (socio-economici, socio-culturali)”. 

Fiecare abandon are o istorie personală şi socială legată de modul cum se aplică diferenţiat 
principiul dezvoltării.  

Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflaţi într-o anumită configuraţie 
pedagogică, psihologică şi socială care determină la rândul ei mai multe consecinţe imediate, dar şi 
de durată.   

 
Cauze ce ţin de condiţia socio - economică: 
 
a) situaţia materială - De cele mai multe ori principalul motiv al abandonului şcolar este sărăcia. 
  
Copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară completă.  
b) relatiile în familie - Mulţi dintre copii sunt victime nu doar ale sărăciei, ci şi ale abuzurilor de 

tot felul: bătăi, exploatare fizică prin punere la munci grele sau trimiterea la cerşit sau furat.  
 
Metode posibile de intervenţie în rezolvarea, diminuarea problemei abandonului şcolar:   
- crearea “ after school”de care să poată beneficia elevii ai căror părinţi nu acorda atenţia 

necesară timpului alocat pentru efectuarea temelor şi petrecerea timpului liber cu copii  
 - conturarea unei personalităţi independente şi responsabile a copilului prin implicarea sa în 

activităţi educative de grup care să îi stimuleze abilităţile : sociale, emoţionale şi cognitive ; 
 - asigurarea de meditaţii gratuite la obiectele şcolare de bază pentru elevii care întâmpină 

dificultăţi. 
 Abandonul şcolar este o problemă socială care se afla sub incidenţa unor factori de natură: 

individuală, familială şi socială. Astfel încât pentru reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat 
atât cu elevul, cât şi cu familia şi cadrele didactice.  

Trebuie deci pornită o campanie de informare şi responsabilizare e repezentanţilor legali ai 
copiilor privind riscul la care se supun în cazul în care copilul nu frecventează şcoala, cât şi 
informarea cu privire la necesitatea asigurării unei baze educative care va avea efecte atât pe termen 
scurt, mediu cât şi lung.  

Gândindu-ne pe termen lung nefrecventarea cursurilor şcolare la timp poate avea repercursiuni 
în ceea ce priveşte asigurarea unei meserii şi a unei stabilităţi economice şi sociale.  

 
 
Bibliografie: 
 
- Cojocaru Ștefan, Designul propunerilor de finanţare. Metodologie, modele de proiecte, comentarii, 
Lumen, Iaşi, 2004; 
- Poede George, Politici sociale, abordare politologică, Ed. TipoMoldova, Iași, 2012 
-www.abandonscolar; 
-http://sas.mmssf.ro; 
-http://articole.famouswhy.ro/abandonul_scolar__un_fenomen_care_ia_amploare/ 
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Motivaţia participării la cursuri de formare                                                

şi definirea obiectivelor de învăţare 

 

Prof. Stănilă Ana-Maria                                                                
Liceul „Preda Buzescu”                                                                 

Loc. Berbeşti, Jud. Vâlcea 

 
 
Concurenţa între colegi, dorinţa de perfecţionare a unor abilităţi sau a deprinderilor necesare în 

cadrul activităţii pe care o desfăşor, mă motivează să particip în mod activ la cursuri de training si 
formare profesională pentru dezvoltarea personală şi formarea continuă. 

Din punctul meu de vedere, cursuri precum Management de proiect, Educaţie non-formală, 
Leadership, răspund nevoilor mele actuale de perfecţionare în acest sector, fiind membră în cadrul 
unui proiect european şi dorind să duc la bun sfârşit sarcinile ce îmi revin. De asemenea, o 
perfecţionare în managementul proiectelor, mă va ajuta la implementarea altor proiecte în şcoala în 
care lucrez. 

 
Obiectivele personale de învatare: 

 Îmbunătăţirea cunoştintelor în domeniul managementului proiectelor ; 
 Îmbunătăţirea calităţii vieţii profesionale ; 
 Definirea şi executarea planurilor de dezvoltare personală ; 
 Depăşirea dificultăţilor din proiectele pe cere le avem în derulare ; 
 Dorinţa de progress şi autodepăşire; 
 Deschiderea către nou în domeniul educaţional ; 
 Schimbul de bune practici. 
 Schema principalelor obiective personale de învăţare 

 
Fenomenele, tehnologiile, relațiile și condițiile, foarte diverse din viata omului modern, aflat 

într–o perpetuă schimbare, necesită, în afara  aspectelor teoretice și tradiționale studiate și dobândite 
în cadrul educației formale, și alte activități complementare. Aici intervine educaţia non-formala. 

Din punctul meu de vedere, o trăsătură definitorie a educației non – formale este aceea că toate 
activitățile sunt voluntare și se bazează mai mult pe partea practică decât pe teorie și sunt 
promovate, ținând cont de înclinațiile, preocupările și preferințele elevilor. 

 
Realizarea activităților educației non–formale urmărește îndeplinirea următoarelor obiective: 

 instruirea atractivă a unui număr cât mai mare de elevi; 
 extinderea orizontului de cultură din diverse domenii; 

 favorizarea participării active și asigurarea dezvoltării înclinațiilor, 
aptitudinilor și capacităților personale și profesionale; 

 includerea elevilor interesați în activități pe deprinderi și domenii. 

Pentru punerea în practică, la clasă, a acestor obiective, susţinute de activităţi, profesorul are 
nevoie de un curs de formare în acest sens, unde gradul de instruire este ridicat, unde vor fi 
transmise informaţii despre consiliere şi ghidare în carieră şi unde vor fi motivaţi pentru participarea 
la activităţi de voluntariat. Toate activitățile planificate combină elemente de cunoaștere și 
dezvoltare profesională, prezentând interes prin diversificare, participare și distracție in acelasi 
timp. 
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Deoarece educația non-formală este un element important în dezvoltarea personală și 
profesională a elevilor, activităţile propuse din această perspectivă vor fi utile elevilor și pe viitor, 
ținând cont de interesele lor, particularitățile educației permanente și dezvoltarea abilităților practice 
sau profesionale. 

 
 

 Schema rezultatelor cursurilor de formare 
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ABANDONUL  ȘCOLAR 
Cauze și modalități de prevenire 

 
 

Prof. înv. preșc. Starparu Cornelia 
Grădinița cu P. P. Nr. 14 Tecuci, Jud. Galați 

 
 
 
În literatura de specialitate fenomenul de abandon școlar are semnificația de renunțare la studiile 

școlare provocată de cauze diverse, între care cele mai importante sunt  cauzele de ordin material, 
ulterior renunțarea este determinată de faptul că elevul neputînd face față sarcinilor programei de 
învățământ, nu este reorientat spre școli adecvate posibilităților sale, alteori ei suferă influențe 
negative (prietenii nefaste care-i abat interesul de la școală), sau este lipsit de asistență educativă. 

Abandonul școlar se referă la faptul de a ieși din sistemul educativ, oricare ar fi nivelul la care s-
ar fi ajuns, înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete. Abandonul are o 
definiție legală, legată de obligația școlară. 

Pe fondul permanentelor schimbări și a declinului înregistrate în ultimul timp la nivelul 
societății românești și al învățământului, nu poate aborda problematica educației fără a face referire 
și la fenomenul de abandon școlar. Acest fapt evidențiază amploarea pe care a luat-o fenomenul, 
gravitatea și efectele sale dezastruase asupra educației și a societății, descriindu-se un cerc vicios 
alimentat de acesta. 

Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană, 
școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate , pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare de sine, atât copiii, cât și elevii nu mai consideră școala un viitor. Cei care 
abandonează școala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, 
nici formația morală și civică necesară exercitării rolului de părinte și celui de cetățean al unei 
comunități. 

În al doile rând, neavând o calificare, cei care abandonează școala sunt vitorii șomeri și 
reprezintă, pe termen mediu și lung, o sursă de dificultăți sociale și de pierderi care depășesc 
investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor școlare ar fi bine să încercăm să identificăm și să 
studiem câteva cauze, - școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie și lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri. 

Lipsa interesului pentru școală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților și prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre școli din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar și asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliu la distanțe 
mari de școală.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon școlar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecința a divorțului, climatul familial conflictual și imoral, excesiv de primitiv, 
divergența metodelor educative și lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul școlar. Factorii 
de natură educațională: insubordonarea față de normele și regulile școlare, chiul, absenteism, 
repetențe, motivații și interese slabe în raport cu școala, greșelile dascălilor au și ei un rol imporant 
în apariția fenomenului de abandon școlar. 
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Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie: dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi oculte, necurate, reprezintă cauze pentru care elevul abandonează școala. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului școlar: 
-identificarea elevilor aflați în abandon sau risc de abandon școlar; 
-implicarea sistemului familial în reabilitarea școlară și socială a elevului; 
-creșterea gradului de implicare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon 

școlar; 
 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului școlar: 
-psiho-pedagogice și psiho-sociale, care urmăresc cultivarea unor releții interpersonale adecvate 

pentru realizarea unei instruiri socio-familiale pozitive; 
-socio-profesionale; 
-psihiatrice, depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendințe agresive; 
-juridico-sociale, aceste măsuri permit creșterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor și prin propagranda juridică, în general. 
 
În cadrul învățământului preșcolar educatoarea are un rol decisiv în formarea conceptului despre 

școală a copiilor preșcolari – viitori școlari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la 
școală, ci și de a-i face să conștientizeze importanța pe care o deține școala în viața unui individ. 

Un alt element în combatera abandonului școlar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forța și posibilitățile sale. Copiii sunt diferiți, capacitățile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare și precepere este diferit, dar în grupul de la grădință fiecare poate avea un loc, 
un statut, un rol și o valoare, ce îi determină să îndrăgească mediul școlar. Pentru o mai bună 
prevenire a abandonului școlar trebuie cunoscute aptitudinile și nevoile fiecărui copil integrat în 
sistemul de educație fie el de religie sau etnie diferită față de restul copiilor. 

Educația pentru toți este o nevoie a epocii noastre, depinde de fiecare cadru didactic în parte, de  
responsabilitatea și implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să învețe și să se 
dezvolte și să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 
 
 
 
 Bibliografie: 
 
Clerget Stephane, (2008), Criza adolescenței, Editura Trei, București 
Moisin, Anton (2007), Arta educării copiilor și adolescenților în familie și în școală, Editura 

Didactică și Pedagogică, București 
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COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. Înv. Preşc. Stănescu Mihaela 
G. P. N. Schitu Goleşti 

  
 
Fenomenul de absenteism conduce la insuccesul şcolar şi constituie un pas important spre 

abandonul şcolar. Pentru a putea ţine sub control acest fenomen, absenteismul trebuie urmărit, prin 
diverse mijloace, prevenit şi redus cât mai mult posibil. 

  
Mijloacele prin care se poate preveni şi reduce absenteismul şcolar sunt următoarele: 
a) demersuri la nivelul fiecărei instituţii şcolare; 
b) demersuri la nivelul central; 
  
a) Demersuri la nivelul fiecărei instituţii şcolare - presupun mai multe acţiuni la nivel de unitate 

şcolară: 
 
1. Realizarea de lecţii bine concepute, atrăgătoare pentru elevii din clasa respectivă. Ministerul 

Educaţiei oferă modele de planificări calendaristice, astfel cadrele didactice îşi pot realiza 
planificările ţinând cont de noutăţile apărute. 

In fiecare unitate şcolară Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii şi directorul unităţii 
şcolare urmăresc pas cu pas pregătirea pentru fiecare oră şcolară, parcurgând următoarele etape: 

 
v     Pentru profesorii debutanţi - este obligatoriu existenţa schiţei lecţiei realizate; 
v     Depistarea unor deficienţe în cadrul actului de predare - învăţare; 
  
2. Fiecare instituţie de învăţământ are obligativitatea de a înregistra absenţele şcolare şi a institui 

imediat un parteneriat solid cu familia elevului în cauză. 
Un pas foarte important în urmărirea absenteismului şcolar este acela ca fiecare profesor de 

specialitate să monitorizeze absenţele fiecărui elev la disciplina sa, astfel încât dirigintele clasei să 
poată prevenii depăşirea numărului admis de absenţe lunare.  

Aplicarea măsurilor din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară în toate cazurile de abatere 
ale elevilor (indiferent de statutul părinţilor acestora).  

Evaluarea realismului tematicii întâlnirilor comisiei diriginţilor, a strategilor proiectate pentru 
fiecare întâlnire (discutăm despre calitatea şi realismul obiectivelor propuse, prezenţa obligatorie a 
metodelor de tipul formativ - informative, prezentarea şi fixarea rezultatelor aşteptate etc). 

 
La nivelul fiecărei unităţi şcolare trebuie urmărite următoarele acţiuni: 
a) selectarea profesorilor diriginţi în raport cu capacităţile lor formale; 
b) evaluarea strictă a rezultatelor reale ale profesorilor diriginţi; 
c) abilitatea cadrelor didactice în domeniul managementului clasei şi a realizării studiilor de caz; 
d) iniţierea unei informări a părinţilor prin realizarea de: grafice privind randamentul şcolar 

individual al elevilor, grafice privind absenteismul scolar al acestora; 
e) realizarea de ateliere lunare de lucru cu părinţii şi elevii aflaţi cu probleme de absenteism 

şcolar, astfel încât să poată fi identificată cauza majoră care îî determină pe elevi să absenteze 
masiv. 

  
Problema combaterii absenteismului şcolar este o problemă spinoasă, care se află permanent in 
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atenţia Comisiei pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii, a coordonatorilor de unităţi şcolare şi a 
directorilor şcolari.  

Toate aceste măsuri trebuie completate cu introducerea unui sistem de monitorizare şi raportare 
a absenţelor (de exemplu monitorizarea video).  

  
b) Demersuri la nivelul central - vizează două aspecte: 
1. Monitorizarea de la fiecare instituţie şcolară a numărului de absenţe pe lună - această 

monitorizare se realizează de o anumită persoană, iar datele primite se vor introduce într-un format 
electronic. Periodic aceste informaţii vor fi trimise la ministerul de resort, în vederea optimizării 
politicii de prevenire şi reducere a absenteismului şcolar. 

2. Introducerea in planul de acţiune la nivel central - această acţiune urmăreşte responsabilizarea 
tuturor elementelor din sistemul educaţional.  

Astfel, prin investiţia în domeniul cercetării, reducerea sărăciei, creşterea performanţelor în 
domeniul educaţional, se va realiza: 

 -reducerea ratei de părăsire a şcolii; 
 -creşterea procentului de absolvenţi de studii liceale; 
 -corelarea conţinuturilor curriculare (cunoştinţe, deprinderi, priceperi, atitudini, valori şi 

comportamente) cu exigenţele pieţei muncii existentă la ora actuală; 
Pentru realizarea acestor obiective trebuie realizat un parteneriat real între toţi factorii, care sunt 

implicaţi în desfăşurarea şi dezvoltarea domeniului educaţional. 
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Ce este și cum putem preveni abandonul școlar 

 
 

Prof. Stănescu Mihaela 
Colegiul Național ”Traian Doda” Caransebeș 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât şi elevii nu mai consideră 
şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, în condiţiile lipsei de subzistenţă şi din cauza, 
lipsei hranei sau îmbrăcămintei necesare. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe 
de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe 
copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
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raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti că 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 Factorii de natură educaţionala: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 Identificarea elevilor aflaţi în abandon său risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi; 
 Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 Psihopedagogice şi psihosociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 Socio-profesionale – ele decurg din măsurile psihopedagogice şi psihosociale; 
 Psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinţe agresive; 
 Juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
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etnie diferită faţă de restul copiilor. 
În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problemă gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor că ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru această şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul școlar- cauze și prevenire 

 
 

Prof. Ștefan Gabriela- Beatrice, 
Școala Gimnazială Nr. 3, Doicești, Dâmbovița 

 
 
Daca inainte de 1989 rata abandonului scolar era foarte scazuta, imediat dupa schimbarea 

regimului si trecerea la democratie s-a constat ca elevii tind tot mai mult sa paraseasca bancile 
scolii.  

Ei au fost incurajati si de atitudinea parintilor pentru care “cartea nu mai reprezinta o prioritate”, 
nici garantia asigurarii unui loc de munca. Mai mult, emigrarea fortei de munca ii afecteaza tot mai 
tare pe elevi, care fie ca-si urmeaza parintii, fie sunt lasati unor rude sau cunostinte apropiate care se 
ocupa doar superficial de situatia scolara a copiilor. 

 
Ce se poate face pentru prevenirea abandonului scolar 
 
Printre actiunile ce pot fi intreprinse pentru reducerea ratei de abandon in tara noastra: 

integrarea elevilor cu risc de renuntare la educatie si mentinerea acestora in sistemul scolar, 
cresterea responsabilizarii cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflati in abandon, 
monitorizarea starii sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor si identificarea periodica a 
modificarilor in ceea ce priveste factorii de abandon scolar. 

Un alt lucru ce se poate face este cresterea atractivitatii scolii prin actiuni ca: 
 activitati extrascolare desfasurate in scoala (actiuni de renovare/infrumusetare /curatire a 

scolii; concursuri sportive; actiuni/concursuri de creatie artistica; competitii de joc pe computer; 
etc.) desfasurate in scolile din comunitati cu risc ridicat de abandon, precum si in liceele care atrag 
elevi din astfel de comunitati. 

 organizarea de intreceri intre echipe de elevi constituite in functie de cartierul de provenienta 
 toate aceste actiuni sau ansambluri de actiuni trebuie sa aiba un caracter periodic, pentru a 

mentine continuu elementul de atractivitate al scolii si a se constitui intr-un factor de antrenare 
constanta a atentiei elevilor in activitati legate de spatiul scolar. 

 motivarea pozitiva a participarii poate fi data prin acordare de premii simbolice grupurilor 
de elevi care sunt mai performante in astfel de actiuni. 

 planificarea actiunilor cu pricina poate fi realizata cu participarea elevilor (dar nu doar a 
acelor care NU prezinta risc de abandon) si a autoritatilor locale (acestea pot fi prezente in faze 
cheie ale actiunilor, furnizand motivatii pozitive atat elevilor cat si cadrelor didactice). 

 utilizarea resurselor scolii pentru atragerea elevilor prin activitati de timp liber. 
Un alt lucru care se poate face este utilizarea experientei celor ce au renuntat la scoala pentru a 

preveni scaderea increderii in educatie. 
 ar putea fi util ca elevi care au renuntat deja prematur la scoala sa intre in contact cu cei 

aflati in risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea lor curenta despre scoala, cum a 
decurs viata lor post-scolara. 

 fosti elevi ai scolii pot fi atrasi sa isi prezinte istoriile de viata in "mini-conferinte", in care 
dialogheaza cu actualii elevi. 

 implicarea proactiva a cadrelor didactice in combaterea abandonului 
 scolar si renuntarii timpurii la educatie 
 stimularea administratiilor locale si a ONG-urilor de profil sa implice ca voluntari tinerii 

elevi de clasa a VIII-a si de liceu proveniti din comunitati cu risc ridicat de abandon in programe de 
suport pentru batrani si familii aflate in nevoie 
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Pana la urma, care ar fi multitudinea de factori ce ii determina pe copii sa nu mai mearga la 
scoala? 

 Cauze din mediul familal: dificultatile materiale, modelul educational oferit de parinti sau de 
fratii mai mari care sunt poate mai influenti, dezorganizarea familiei care atrage dupa sine dificultati 
materiale, implicarea in activitati aflate la limita legii, intrarea pe piata muncii. Alte motive ce isi au 
sursa in cadrul familiei: increderea scazuta in educatie, migratia circulatoarie, problemele 
intampinate de copii ce parasesc sistemul de invatamant romanesc si apoi se intorc, si nu in ultimul 
rand etnica. 

 Factori care apar in comunitati, unii specifici doar anumitor comunitati: mariajul timpuriu si 
asa zisul “furt de fete” care apar in comunitatile de etnici rromi; aparitia unui copil, lipsa de 
securitate in anumite zone si altii. 

 Factori ce apar in mediul scolar: neimplicarea, orientarea scolara si profesionala, repetentia 
frecventa, integrarea insuficienta in colectivul clasei de elevi, familiaritatea mediului scolar. 
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Abandonul şcolar  

un fenomen care face ravagii în învăţământul românesc 
 
 

INV. STEFANESCU LOREDANA-ELENA 
SCOALA GIMNAZIALA SUDULENI, DAMBOVITA 

 
 

Vorbim de ani buni despre calitate în educaţie, despre învăţământ performant şi despre căile 
prin care putem obţine cele mai bune rezultate şcolare. Vorbim, de asemenea, despre necesitatea 
modernizării şcolii româneşti, despre digitalizarea învăţământului, despre manualele digitale.  

Vorbim despre dreptul copiilor la o educaţie de calitate… Toate acestea fac parte dintr-un alt 
film care rulează într-o altă Românie. În România în care trăim noi, suntem campioni la 
subfinanţarea sistemului educaţional, la analfabetismul funcţional, profesorii au cele mai mici 
salarii din Europa şi, poate ceea ce este cel mai grav, suntem „pe podium” în Europa la abandon 
şcolar, iar tendinţa este de creştere. Datele pe care ni le oferă Institutul Naţional de Statistică şi 
Eurostat trebuie să îngrijoreze. 

Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, în momentul de faţă suntem pe locul trei 
în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a şcolii. Conform aceluiaşi organism european, 18,9% 
dintre tinerii români din intervalul de vârstă cuprins între 18 şi 24 de ani renunţă la studii. La nivelul 
Uniunii Europene, suntem depăşiţi doar de Spania, cu un procent al abandonului şcolar de 20,3%, şi 
de Malta, cu 20,1%. 

Din punct de vedere al sexelor, deţinem o altă tristă supremaţie: 18,3% dintre fetele romance 
abandonează şcoala, procentul fiind semnificativ mai mare decât cele înregistrate în Spania sau în 
Bulgaria, ţara în curtea căreia ne uităm obsesiv atunci când vine vorba despre studii şi statistici 
europene sau mondiale. 

Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul 
întregii Uniuni Europene, tendinţa generală, inclusiv în Bulgaria, este de scădere. La fel de grav este 
faptul că un procent important din aceşti tineri nu doresc să intre în câmpul muncii după 
abandonarea studiilor. 

Cum era de aşteptat, la nivel rural, rata de părăsire timpurie a şcolii este mult mai ridicată decât 
la nivel urban, iar categoriile sociale ţintă, rromii şi populaţia defavorizată social. Adică cealaltă 
Românie, pe care clasa politică românească se face că nu o vede. 

În plus, mai spune raportul, sprijinul acordat de stat cadrelor didactice care lucrează cu aceşti 
copii aflaţi în situaţii de risc ridicat este insuficient.  

Date la fel de sumbre a prezentat de curând Institutul Naţional de Statistică (chiar de Ziua 
Internaţională a Copilului): aproape 30% dintre copiii români de până la 18 ani au renunţat la studii 
(obligatorii, conform legii), cu 10%, se menţionează, mai mult decât acum doi ani şi cu 7% mai 
mult faţă de media europeană. Aproximativ o cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt 
clase, în vreme ce peste 75% dintre copiii rromi abandonează şcoala înainte de a împlini vârsta de 
14 ani. 37% dintre tinerii de 15 ani sunt analfabeţi funcţional, iar 43% dintre copiii cu dizabilităţi nu 
sunt înscrişi în nicio formă de învăţământ. 

Conform statisticilor UE, aproximativ şase milioane de tineri renunţă anual la şcoală 
Acest flagel fusese eradicat. Sistemul depunea eforturi susţinute înainte de 1989 pentru aducerea la 
şcoală a fiecărui copil. Astăzi ne confruntăm din nou cu el. În fiecare an, datele statistice scot la 
iveală acest adevăr: abandonul şcolar se menţine la cote ridicate, cu tendinţă de creştere. 

E drept că abandonul şcolar a devenit o problemă la nivel european, întreaga Uniune 
confruntându-se cu părăsirea timpurie a şcolii. Cauzele sunt dintre cele mai diverse. Printre ele se 
numără lipsa de atractivitate faţă de ceea ce se numeşte învăţământ tradiţional. Tinerii vor altceva 
şi, în general, vor să ardă etape, considerând că se pot realiza mai repede fără studii. Şi în UE, 
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printre cauzele principale se numără sărăcia, lipsa de educaţie a mediului în care cresc şi se dezvoltă 
copiii, dar şi anumite cutume ale unor minorităţi etnice sau de orice alt tip. Am enumerat doar 
câteva dintre motivele care stau la baza îndepărtării de şcoală. 

Conform statisticilor UE, aproximativ şase milioane de tineri renunţă anual la şcoală (ceea ce 
înseamnă aproximativ 14% din numărul de elevi înmatriculaţi la nivelul Uniunii). Tinerii care 
renunţă prematur la studii sunt consideraţi a fi cei care, deşi au vârstele cuprinse între 18 şi 24 de 
ani, au terminat cel mult învăţământul gimnazial la data la care abandonează şcoala. Statele UE au 
început elaborarea unor politici menite să acopere întregul ciclu gimnazial şi să coboare media 
abandonului şcolar la sub 10%. 

 
Ca bun şcolar să iei aminte: 

Cultură, cu adevărat, 
E tot ce-ţi mai rămâne-n minte, 

După ce uiţi ce-ai învăţat. 
Partea superioară a machetei 

 

1904



 
Abandonul școlar- cauze și prevenire 

 
 

Prof. inv. primar Ștefănică Anca 
Prof. înv. primar Cotor Lucia 

 
 
Atitudinea copilului faţã de şcoalã este diferitã în funcţie de vârsta şi de mediul în care se 

dezvoltã acesta. 
La unii elevi, dupã 3-5 ani de şcolarizare, se observã o schimbare radicalã în atitudinea faţã de 

şcoalã. În locul dorinţei, apare uneori dezinteresul manifestat printr-o atitudine negativã faţã de 
şcoalã.  

Existã întotdeauna indici relevanţi ai apariţiei ei. Elevul se resemneazã sau renunţã, devenind 
indiferent faţã de şcoalã sau se revoltã împotiva insucceselor pe care nu reuşeşte sã le învingã, 
încearcã anumite compensãri prin care vrea sã dovedeascã pentru el însuşi cã poate sã reuşeascã 
anumite lucruri, ceea ce uneori duce la fapte de indisciplinã sau la evitarea anumitor ore. Elevul 
încearcã sã evite insuccesul, preferând sã-şi petreacã timpul într-un mediu în care, crede el, se poate 
remarca. 

Din pãcate, de cele mai multe ori, acest mediu îl reprezintã strada. 
Dupã cum este normal, familia joacã un rol important. Ea trebuie sã-l susţinã moral pe copil, 

evitând formulãri de genul: “Sã vinã şcoala sã scap de tine”, “Lasã cã începe şcoala şi vezi tu ce-o 
sã pãţeşti!”  

Acestea imprimã în mintea elevului teamã şi dezorientare. Pãrinţii trebuie sã strecoare în mintea 
copilului dragoste, curiozitate, pasiune, nerãbdare şi nu teamã.  

Şcoala trebuie întipãritã în mintea copilului ca un mediu interesant, frumos, atractiv. 
 Grupul social din care provine copilul îşi pune amprenta pe comportamentul, gândirea şi 

profilul sãu moral. Grupul social pozitiv favorizeazã formarea reprezentãrilor pozitive despre 
şcoalã, în timp ce unul negativ înfrâneazã, provoacã fricã, duce la fuga de la şcoalã. 

 Grupul religios din care face parte familia copilului poate juca şi el un rol mobilizator. 
Religia canalizeazã demersurile copilului spre sãvârşirea de învãţãturi şi comportamente pline de 
pioşenie, sprijinindu-l într-o integrare rapidã, fãrã dificultãţi, printr-o îndoctrinare în spiritul iubirii, 
al respectului reciproc, al toleranţei, dar mai cu seamã, al încrederii în forţele proprii. 

 Cauze care ţin de personalitatea şi starea de sãnãtate a elevului: 
 motivaţie şcolarã scãzutã; 
 lipsã de interes; 
 încredere scãzutã în educaţia şcolarã; 
 obosealã; 
 anxietate; 
 autoeficacitate scãzutã; 
 imagine de sine scãzutã; 
 sentimente de inferioritate; 
 abilitãţi sociale reduse; 
 pasivitate; 
 refuzul de a adera la o alegere fãcutã de alţii (reacţie la presiunea exercitatã de dorinţele 

adulţilor). 
 
 Cauze social-familiale: 
 dezorganizarea unor familii; 
 stãrile conflictuale dintre pãrinţi, care genereazã o atmosferã nefavorabilã pentru copii; 
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 indiferenţa unor pãrinţi faţã de situaţia şcolarã a copiilor; 
 absenţa unui regim raţional de viaţã şi de muncã în familie; 
 lipsa de supraveghere din partea pãrinţilor; 
 starea materialã precarã; 
 condiţii de trai nefavorabile; 
 lipsuri în dotarea elevului cu cele necesare pentru şcoalã; 
 lipsa influenţelor educative pozitive (în familie sau în anturajul copiilor). 
 
 Cauze pedagogice: 
 insuficienta pregãtire profesionalã şi psihopedagogicã a unor cadre didactice; 
 lipsa de perfecţionare; 
 insuficienta folosire a metodelor activ-participative, care sã stimuleze dezvoltarea 

capacitãţilor intelectuale ale elevilor; 
 cunoaşterea insuficientã a elevilor şi de aici nerespectarea particularitãţilor de vârstã şi 

individuale ale acestora; 
 lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru stimularea interesului elevilor faţã de 

învãţãturã. 
 
Elevul care prezintã un risc înalt de abandon şcolar poate fi descris astfel: 
 rezultatele sale şcolare sunt sub medie; 
 nu este implicat în nicio activitate organizatã de şcoalã, formalã sau nonformalã; 
 nu-şi stabileşte obiective profesionale; 
 este ostil faţã de adulţi şi reprezentanţii autoritãţii şcolare; 
 provine dintr-o familie ce experimenteazã un stres existenţial care îi afecteazã adaptarea 

şcolarã; 
 are probleme  economice serioase, care îi pericliteazã şansele de continuare a şcolarizãrii. 
 
Elevii care abandoneazã şcoala sunt cei ce s-au fãcut remarcaţi prin absenteism şi alte dificultãţi 

de comportament pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri la şcoalã. 
Elevul care abandoneazã şcoala este viitorul adult care nu va avea o calificare profesionalã şi 

care va munci fãrã forme legale. 
Abandonul şcolar determinã efecte negative atât în plan psihologic individual (copilul îşi pierde 

încrederea în propriile posibilitãţi), cât şi în plan social (induce o marginalizare socialã a copilului). 
 
Mãsuri de prevenire/înlãturare a abandonului şcolar: 
 creşterea rolului învãţãmântului preşcolar (studiile aratã cã aproximativ jumãtate din 

eşecurile şcolare constatate în ciclul primar şi gimnazial îşi au originea în diferenţele prezentate de 
copii la debutul şcolaritãţii, referitoare la sociabilitate, limbaj, cunoştinţe şi deprinderi minime); 

 şcoala trebuie sã asigure resurse umane şi materiale corespunzãtoare unui învãţãmânt de 
calitate (cadre didactice calificate şi motivate în activitatea lor, dotarea cu laboratoare şi 
echipamente moderne, climat şcolar stimulator); 

 stabilirea unor relaţii strânse de parteneriat între şcoalã şi familie (este important ca pãrinţii 
sã valorizeze şcoala, sã manifeste interes pentru instruirea copiilor, sã fie preocupaţi de 
perspectivele lor sociale); 

 pregãtirea de specialitate a cadrului didactic trebuie sã fie dublatã de o bunã pregãtire 
psihopedagogicã (în cadrul programelor de perfecţionare trebuie sã fie prevãzute module de 
pregãtire care sã vizeze lucrul cu clasele dificile, problemele de devianţã şcolarã); 

 descongestionarea conţinuturilor învãţãmântului prin strategii de esenţializare, dar şi prin 
abordãri interdisciplinare (curriculum-ul trebuie sã fie centrat pe trebuinţele prezente şi viitoare ale 
elevilor); 

 elaborarea unor strategii de tratare diferenţiatã şi individualizatã pentru elevii aflaţi în 
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situaţie de abandon şcolar (aceste strategii sunt concepute pe baza cunoaşterii particularitãţilor de 
vârstã şi individuale ale elevilor); 

 evaluarea trebuie sã se centreze pe progresele elevilor şi nu pe comparaţii şi ierarhii ale 
elevilor (cadrul didactic trebuie sã punã accent pe abordarea pozitivã a comportamentelor elevului, 
în felul acesta îi întãreşte încrederea în sine şi îi oferã un suport afectiv important); 

 ameliorarea practicilor educaţionale din clasã (evitarea ameninţãrii, intimidãrii elevilor, 
exprimarea încrederii în posibilitãţile fiecãrui elev de a reuşi); 

 organizarea unor activitãţi extraşcolare, în scopul socializãrii copiilor: vizionãri de filme, 
teatre, activitãţi sportive etc. 

 
 

Sursa: 
 
 Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa (1999), “Psihologie şcolarã”, Editura Polirom, Iaşi; 
 Neamţu, Cristina (2003), “Devianţa şcolarã. Ghid de intervenţie în cazul problemelor de 

comportament ale elevilor”, Editura Polirom, Iaşi; 
 Sãlãvãstru, Dorina (2004), “Psihologia educaţiei”, Editura Polirom, Iaşi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1907



Modalitati de prevenire a abandonului scolar 

 

Profesor, Stirbu Adina                                                                  
Liceul Tehnologic Baia de Fier 

 

Abandonul scolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Abandonul şcolar 
reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze:   

1.  şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

2. cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

3. climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

4. factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 
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5. factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

6. anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

1. identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

2. implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

3. creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 
şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

 

Cauze ale absenteismului: 

1. Care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: 

motivaţie şcolară scăzută 

lipsa de interes 

încredere scăzută în educaţia şcolară 

oboseală, anxietate 

autoeficacitate scăzută 

imagine de sine deteriorată, sentimente de inferioritate, 

abilităţi sociale redus, 

pasivitate 

refuzul de a adera la o alegere făcută de alţii (reacţie la presiuneaexercitată de dorinţele 
adulţilor)  

2. Care ţin de familie 

condiţiile socio-economice ale familie 

sărăcia, stil parental indiferent, neglijent 
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ABANDONUL ȘCOLAR/CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
 

STOIAN ELENA-CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎLNIC, JUDEȚUL GORJ 

 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. 
 Tot ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele 

moralizatoare. O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l 
desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia 
acestuia la nivelul factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari. Pentru a putea reduce numărul 
abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să studiem câteva cauze: 

- Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

- Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor  resursele  necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin  dezamăgirile  personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi 
susceptibilă față de instituțiile formale.. 

- Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  reuşita  sau  
eşecul şcolar şi  profesional  al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în raport cu 
şcoala. în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a 
copiilor. 

- Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

-Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

- Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

- Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
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creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de abandon 
şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată.  

 
Bibliografie: 
 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti. 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009). 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
Cauze și modalități de prevenire 

 
 

Profesor: Stoica Constanța- Mihaiela 
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Nehoiu 

 
 

În literatura de specialitate fenomenul de abandon şcolar are semnificaţia de renunţare la studiile 
şcolare provocată de cauze diverse, între care cele mai importante sunt cauzele de ordin material; 
alteori renunţarea este determinată de faptul că elevul, neputând face faţă sarcinilor programei de 
învăţământ, nu este reorientat spre şcolile adecvate posibilităţilor sale; alteori el suferă influenţe 
negative (prietenii nefaste care-i abat interesul de la şcoală), sau este lipsit de asistenţă educativă.  

Abandonul şcolar se referă la faptul de a ieşi din sistemul educativ, oricare ar fi nivelul la care s-
ar fi ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete. Ca atare, el poate fi 
la fel de bine măsurat atât în şcoala elementară, cât şi în învățământul superior şi constituie un 
indicator de randament al sistemului şcolar la toate nivelurile sale.  

Abandonul are o definiţie legală, legată de obligaţia școlară. Atunci când statutul controlează 
frecventarea şcolară, abandonurile sunt rar înaintate termenului legal al școlarității şi sunt adesea 
deghizate în absenteism intens.  

Pe fondul permanentelor schimbări şi al declinului înregistrate în ultimul timp la nivelul 
societăţii românești şi al învățământului, nu poţi aborda problematica educației fără a face referire şi 
la fenomenul de abandon şcolar. Acest fapt evidenţiază amploarea pe care a luat-o fenomenul, 
gravitatea şi efectele sale dezastruoase asupra educaţiei şi a societăţii, descriindu-se un cerc vicios 
alimentat de acesta. 

Fenomenul de abandon şcolar, mărimea şi efectele sale, sunt recunoscute, tratate corespunzător, 
dar în lipsa unei baze ştiinţifice care să ateste cauzele fenomenului, existenţa acestuia, totul 
făcându-se la nivel pragmatic. Mergându-se de la lipsa unor definiţii elaborate ştiinţific şi până la 
confundarea sau dezbaterea lui ca o parte insignifiantă a unor concepte complexe, se trage concluzia 
că putem vorbi de o minimalizare a importanței acestui fenomen în ciuda recunoașterii 
complexității sale. Doar aşa poate fi explicată superficialitatea cu care este tratat conceptul din 
punct de vedere ştiinţific. 

Literatura de specialitate tratează abandonul şcolar ca un simplu efect al unor fenomene 
complexe, limitându-se la simpla consemnare a existenţei acestuia, fără o analiză profundă care să 
demonstreze amploarea fenomenului în sine. Studierea fenomenului de abandon şcolar nu este 
posibilă prin izolarea totală a acestuia de alte concepte, dar nici prin confundarea sau limitarea lui la 
graniţele trasate pentru alte fenomene. 

În studiul inadaptării, al insuccesului şi eşecului şcolar se face uneori referire şi la abandonul 
şcolar, fără însă o tratare diferenţiată a acestuia. Toate aceste concepte sunt înrudite, strâns legate 
între ele, dar nu este vizibilă o tratare complexă a acestora, ca şi cum am avea un singur fenomen cu 
mai multe denumiri. Apar multe distorsiuni în definirea şi tratarea acestor concepte, vizibile mai des 
în rândul practicienilor.  

Nu sunt izolate cazurile în care elevul rămas repetent sau care prezintă un eşec şcolar cronicizat 
să fie considerat inadaptat şi invers, fără ca exemplele să se oprească aici. Înainte de a trata 
fenomenul de abandon şcolar, se impune o definire şi tratare succintă a conceptelor cu care se 
confundă, precizându-se legăturile care există între ele, eliminând astfel posibilitatea ca acestea să 
devină surse de neînţelegere. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
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Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 
asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari ce 
au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în 
familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, integrarea 
în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori 
demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului 
ciclului secundar superior. 

Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de 
prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de 
venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie.  

O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune 
din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în 
activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, 
precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. 
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai ales 
în comunităţile rurale. 

Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, cadrele 
didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie la 
creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de 
integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu 
colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele 
didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în 
permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia 
autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 
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Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii.  

Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există priorităţi absolute, iar 
acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare.  

Accentul este pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care 
au renunţat recent la educaţie. 
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                                
Cauze și modalități de prevenire 

 

Profesor: Stoica Ionuț- Mihăiță                                                          
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Nehoiu 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 
elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea  competenţelor  cadrelor  didactice  de  lucru  în  echipă  şi  de  folosire  a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu  
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

* Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți.  

Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, 
rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii 
mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile 
părinților de a oferi copiilor resursele  necesare  educației. 

Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin  dezamăgirile  personale  
ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri  care să  asigure  transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
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realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

*Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  reuşita  sau 
eşecul şcolar şi  profesional  al  elevului. Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în raport cu 
şcoala.  

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania,  copiatul  şi  suicidul.   

Cunoaşterea  acestor  atitudini şi  identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

*Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

*Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

*Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

*Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
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 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
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Analfabetismul funcţional – cauză a abandonului școlar 
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Ce este analfabetismul functional? 
Analfabetism funcțional este o noțiune care se referă la persoanele care știu să citească, dar nu 

înțeleg ceea ce au citit. Mai precis, o persoană poate să reproducă verbal sau în scris un text, dar nu 
îl înțelege suficient pentru a-l folosi ca resursă în reușita unei acțiuni sau în performanță.   

Prin contrast, există și noțiunea de analfabetism absolut. Conform definiției date de UNESCO în 
1958, analfabetă este considerată o persoană care nu a învățat niciodată să scrie și să citească. 
Persoanele cu probleme de analfabetism funcțional sunt persoane care au urmat școala și care fie au 
obținut o diplomă corespunzătoare unui nivel de educație, fie au părăsit școala înainte de a obține o 
diplomă (abandon școlar), dar care, în ambele situații, nu dețin suficiente competențe de bază.  

 
Cauze generale ale analfabetismului funcțional: 

Savantul rus de origine basarabeană, academicianul Serghei Petrovici Kapița, remarca faptul că 
punctul de vârf al exploziei demografice pe Terra a fost în anii 1950-2000. Din 2001 a început o 
perioadă de stabilizare, pentru ca din 2020 numărul populației Terrei să fie într-un regres continuu, 
din cauza reducerii considerabile a natalității. Deși poate părea paradoxal, factorul principal care 
determină această tendință, în plină revoluție informațională, este tocmai criza informațională, 
deoarece omul a ajuns la limita posibilităților sale de receptare a informației. În mod obișnuit, 
formarea profesională durează deja până la vârsta de 30 de ani. Limitele receptării au condus la un 
fenomen nou în țările postindustriale: aproape la 30% din populație se manifestă analfabetismul 
funcțional. Savantul dă ca exemplu războiul din Irak, în care s-a constatat că o mare parte din ostașii 
americani nu posedă pe deplin armele intelectualizate.        

 Analfabetismul functional in Romania: 

Ce înseamnă să ştii să scrii, să citeşti, să socoteşti şi nu poţi, totuşi, înţelege un text literar sau 
ştiinţific de nivel mediu? Înseamnă, potrivit experţilor în educaţie, că eşti analfabet funcţional. 
Problema este atât de gravă şi de răspândită încât autorităţile UE au decis ca până în 2020, nivelul 
analfabetismului funcţional să fie redus până la 15% având în vedere că, în anii din urmă, media 
blocului comunitar se situează în jurul valorii de 20%.  

În România, însă, nivelul analfabetismului funcţional depăşeşte cu mult această medie, ajungând 
la 42% în rândul elevilor de 15 ani, potrivit Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE). La acest procent, s-a ajuns, în 2015, după calcule minuţioase care înglobau rezultatele 
obţinute de elevii români: PISA, TIMSS, PIRLS, etc. Potrivit exclusiv testelor PISA (prin care se 
verifică atât nivelul de cunoştinte lignvistice, cât şi ştiinţifice) de anul trecut, analfabetismul 
funcţional al elevilor români ar fi doar de 38%. Dar cum se traduc în mod concret aceste cifre? Prin 
ce se caracterizează elevii consideraţi analfabeţi funcţionali? "Nu au capacitatea de a gândi cât de 
cât structurat şi de a face o analiză de un nivel cât de cât elementar. La matematică,  de pildă, ei ştiu 
să adune, să înmulţească, dar dacă confruntaţi cu o  situaţie concretă, nu prea ştiu ce operaţii 
artimetice elementare să folosească. Dacă ar fi trimişi să cumpere mochetă pentru o anumită 
încăpere, ei nu ştiu să calculeze suprafaţa sau nu ştiu să interpreteze un grafic simplu."- Cristian 
Hatu. - membru fondator al Centrului de Evaluare şi Analize Educaţionale. 
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Opinia specialiștilor este că România are această situație dezastruoasă deoarece principala 
metodă de învățare a elevilor români este memorarea cerută elevilor de un sistem educațional axat 
predominant pe memorare în defavoarea înțelegerii conceptelor prezentate de programele didactice. 
Ca urmare, elevii nu au capacitatea de a face corelații între secvențele de informație cuprinse într-un 
text. 

Mai există și explicația următoare: dezvoltarea vocabularului, a comunicării verbale și 
nonverbale, a gândirii logice, se petrec la vârste foarte mici, începând de la câteva luni. În acestă 
etapă de dezvoltare a copilului, considerată ca fiind cea mai importantă, în sistemul de educație 
finlandez, copilul este asistat de educatori cu înaltă calificare, atent selecționați dintre absolvenții de 
studii superioare, cu 4-5 ani de pregătire psiho-pedagogică riguroasă. În schimb, în România 
analfabetismul funcțional este prezent prin existența unor absolvenți cu diplomă, dar slab 
pregătiți din lipsa cadrelor didactice calificate. 

Cercetări efectuate în România în cadrul comunității rome, finalizate în 2002, constatau că 
aproape 12% dintre copiii romi în vârstă de 7 - 16 ani au întrerupt școala înainte de finalizarea 
învățământului obligatoriu, iar 18% sunt neșcolarizați. În total, peste 80% dintre copiii neșcolarizați 
sunt romi și 38,6% dintre romi sunt analfabeți funcțional. Aceste rezultate erau mult mai optimiste 
decât cele ale studiului Comisiei Europene.              

Specialistii considera ca analfabetismul functional se datoreaza  modului in care programa 
scolara este realizata. Elevii sunt familiarizati auditiv si grafic cu informatii, dar nu sunt obisnuiti sa 
isi puna intrebari despre ceea ce au invatat. Ei iau de-a gata tot ceea ce li se ofera si astfel, cand 
trebuie sa foloseasca informatia intr-un alt context se lovesc de neputinta de a o face. O alta cauza a 
acestui fenomen, spun specialistii, o reprezinta lipsa inteligentei practice si a celei emotionale.  

Cauze sociale: 

Principalul factor social care a dus la atingerea unui prag atât de ridicat al analfabetismului este, 
categoric, sărăcia. Criza economică, rata tot mai mare a şomajului, lipsa locurilor de muncă, deci 
cauze care au dus la creşterea sărăciei, au făcut ca să crească şi analfabetismul, şi abandonul şcolar. 
Oamenii nu-şi mai pot permite să-şi trimită copiii la şcoală, în mediul rural foarte mulţi copii fiind 
obligaţi să-şi ajute părinţii la muncile din gospodărie sau chiar să muncească pe la sătenii mai 
înstăriţi şi astfel să contribuie la câştigarea pâinii zilnice. Programele derulate de Executiv (Cornul 
şi laptele, rechizite gratuite pentru copiii din familiile cele mai nevoiaşe sau Bani de liceu, precum 
şi bursele sociale) sunt totuşi insuficiente.  

Alături de sărăcie, ca motiv al analfabetismului sau abandonului şcolar mai trebuie amintite şi 
cauzele de ordin cultural şi social, dar şi cele de lipsă de valori în societate. Când pe la televiziuni se 
promovează tot felul de aşa-numite vedete, exemple feminine sau masculine, care au reuşit să 
acceadă pe scara socială şi au ajuns la un nivel financiar de invidiat doar din considerentul că s-au 
„orientat”, nu mai trebuie să ne mirăm că apetitul pentru şcoală este în scădere alarmantă. Practic, 
copiii nu mai sunt îndemnaţi să meargă la şcoală, nu mai este promovată valoarea potrivit căreia 
dacă îţi educi copiii atunci aceştia pot avea succes în viaţă. Apoi, dacă provine dintr-o familie în 
care părinţii au un nivel foarte scăzut de educaţie, coroborat cu un grad mare de sărăcie, şansele ca 
acel copil să rămână analfabet sunt de aproape 100%. Că lipsa de carte este însă o piedică uriaşă în 
viaţă este prea puţin conştientizat de mulţi părinţi şi viitorul multor copii este ruinat din start. 

Cum se manifesta analfabetismul functional: 

 Copiii reusesc sa citeasca un text destul de dificil, dar nu sunt capabili sa extraga intelesul 
unor cuvinte pe care le intalnesc. 

 Cunosc teoria referitoare la ce inseamna de exemplu o eclipsa, insa atunci cand o vad, nu pot 
explica fenomenul. 

 Nu raspund corect la intrebari referitoare la mesajul textului citit. 
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 Cand li se cere sa reformuleze ce au invatat, fie le este imposibil, fie ofera variante incorecte 
ale mesajului textului. 

Masuri de  prevenire a analfabetismului functional: 

1. Stimularea interesului copiilor pentru lectura; 
2. Incurajarea copiilor de a folosi cuvintele noi invatate in contextele potrivite. Atunci cand 

descopera semnificatia unui cuvant nou, sa i se ofere si exemple de situatii in care il poate folosi si 
sa fie intrebat  in ce alte contexte poate fi utilizata notiunea respectiva. 

3. Realizarea de exercitii care sa imbunatateasca vocabularul copiilor, comunicarea verbala si 
cea nonverbala. 

4. Incurajarea gandirii logice de la cele mai mici varste, prin adresarea de intrebari care sa il 
ajute pe copil sa se gandesca la cauzele fenomenelor, la modul de aparitie al acestora sau la 
situatiile in care anumite reguli se aplica sau nu. 

5. Plasarea accentului pe ceea ce copilul poate sa reproduca cu propriile cuvinte sau sa utilizeze 
ceea ce a memorat mecanic. 

6. Evaluarea elevilor bazata pe testarea abilitatii lor de a pune in practica informatiile invatate, 
nu doar pe testarea capacitatii lor de reproducere a informatiilor invatate. 

7. Discutii aplicative cu elevii prin care acestia sa inteleaga “de ce” invata ceea ce li se preda, 
care este scopul, sensul si cum anume le vor fi utile aceste informatii. 

8. Implicarea in activitati scolare variate, care sa-i stimuleze interesul pentru insusirea 
cunostintelor din domenii variate si aplicarea competentelor. 

 
Rolul activităţilor şcolare şi extraşcolare/extracurriculare in prevenirea alfabetismului functional 

in scoala noastra, Scoala Primara Gherghesti, în vederea evitarii abandonului școlar. 
 
 Stimularea interesului copiilor pentru lectura: 
 
A. Activitati desfasurate in parteneriat cu Biblioteca Stroe S. Belloescu- Barlad: 
 Activitate de voluntariat:,,Maini dibace,, 
 Concert de colinde si expozitie  cu produsele copiilor cu ocazia sarbatorilor de iarna 
 
 Cultivarea traditiei si a obiceiurilor locale: 
 
B. Activitati in parteneriat cu biserica satului: 
 Cizmulita lui Mos Nicolae:expozitie de lucrari si colinde specifice zilei de 6 decembrie; 
 Nasterea Mantuitorului:concert de colinde la biserica din sat 
 
 Participarea la concursuri scolare: 
 ,,Limba romana este patria mea,, 
 Concursul Național de Creație Literară și Plastică,, Ion Creangă- cel mai frumos mărțișor al 

românilor, 
 Concursul de matematică și științe ale naturii – HYPERION; 
 Concursul Național,, Școala cel mai frumos univers,, 
 
 Participarea la activitati educative: 
 
 ‘’Ziua Limbilor Europene’’ 
 ‘’Ziua  Educaţiei’’ 
 “ Carnaval  de  Haloween 
 ‘’Noaptea  Sfântului  Andrei’’ 
 ‘’Ziua  Naţională  a  României’’ 
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 ,,Porni  Luceafărul…’’ 
‘’Unirea  Principatelor  Române 
 Implicarea in desfasurarea unor activitati in cadrul proiectelor educationale: 
 
   1. Magia copilariei in prag de sarbatoare; 
   2. Scoala si Icoana marturisirii; 
   3. Scoala te face OM. 
 
 Implicarea in desfasurarea serbarilor scolare: 
 
1. Uite , vine Mos Craciun! 
2. Mama, fiinta cea mai draga! 
 
Concluzie: 
Un semn de încurajare cum că școala s-ar putea orienta până la urmă către rostul ei principal 

poate fi găsit în preconizata modificare a metodologiei „de evaluare instituțională în vederea 
autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație”, supusă 
dezbaterii publice de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și în aprobarea 
„standardelor (standarde de autorizare de funcționare provizorie și de acreditare), a standardelor de 
referință (standarde de calitate) și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea 
calității în învățământul preuniversitar”, elaborate de Agenția Română de Asigurare a Calității în 
Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Școlile ar urma să fie evaluate mai mult, deci mai adevărat, 
pe baza a ceea ce fac în sensul utilității pentru elev și în cel al valorizării capacității profesionale a 
cadrelor didactice, folosul urmând să se regăsească în ceea ce persistă după ce școala rămâne în 
urmă. 

 
Bibliografie: 
 
1. Revista ,, Scoala romaneasca’’ 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE -                                                    
MODALITATE DE INTERVENȚÍE                                                     

PENTRU  EVITAREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar: Stoica Vasile-Ioan 
Școala Primară Gherghești 

 
Activitățile extrașcolare și personalitatea elevului: 
Mediul învățării școlare trebuie să fie suficient stimulativ și diversificat, spre a oferi fiecărui 

elev o motivație susținută.  
Activitatea extracurriculară se deosebește de activitatea școlară prin caracterul ei opțional, 

benevol, pluridisciplinar, prin varietatea formelor și conținuturilor, prin utilizarea unor forme 
specificee de evaluare a rezultatelor și prin raporturile și mai accentuate de colaborare, de apropiere, 
de încredere între educatori și elevi. Socotim eficientă numai acea activitate extracurriculară pentru 
care s-au stabilit obiective precise. Din respect față de copii și față de noi înșine, nu trebuie să 
desfășurăm o activitate la întâmplare, iar comportamentul nostru moral, profesional și verbal trebuie 
să fie dătător de optimism, de frumos și bine în viață. Prin activitățile de acest tip trebuie să le 
inspirăm copiilor pasiune și seriozitate la învățătură. 

În cadrul acestor activități, elevii sunt mai sinceri, mai spontani, se manifestă fără rigiditatea și 
reținerea din cadrul orelor de clasă, urmăresc cu mai mult interes acțiunea spre a imita eventual 
modelul privit de ei ca perfect- acela al cadrului didactic, cu condiția ca acesta să rămână același, 
exigent cu sine și cu elevii, înțelegător cu trăirile vârstei lor, prieten deschis și înțelept ca și în 
timpul orelor de curs. De aceea, activitățile cu școlarii, la nivelul școlii noatre , le-am organizat în 
așa fel încât să permită elevilor să exploreze și să folosească legăturile interdisciplinare și 
instrumentele intelectuale și emoțional-efective proprii unei educații integrale. Aceste tipuri de 
activități au cuprins excursii, vizite, concursuri, programe artistice susținute de elevi, spectacole de 
teatru. 

 
 Factorii implicați în realizarea activităților extrașcolare: 
În realizarea activităților extrașcolare am antrenat întotdeauna cei trei factori implicați în actul 

educațional: 
Elevii, prin responsabilitățile asumate atât individual, cât și în grup precum și familiile, prin 

susținere morală, financiară și de cele mai multe ori prin implicare chiar în organizarea activităților; 
Școala, prin obținerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, finalizarea 

activității întreprinse; 
Comunitatea locală: primărie – asigurarea mijloacelor de transport și premierea elevilor  și  

biserică – desfășurarea unor activități în parteneriat cu Parohia  ,, Sfinții Mihail și Gavriil. 
Exemple de bune practici: 
Una din cele mai plăcute modalități de desfășurare a activităților extracurricularee sunt serbările 

școlare.Serbările școlare presupun o comunicare prin cooperare, precum și o abordare pozitivă și 
democratică a relațiilor educative. De asemenea, are o importanță deosebită pentru educația 
copiilor, este izvor de bucurii și satisfacții, reușita ei fiind determinată de evenimentul căruia îi este 
destinată și de scopul urmărit. Incontestabil, serbările școlare contribuie la îmbunătățirea vieții 
afective a copiiilor, rămânând peste ani momente de neuitat. 

Prin activitățile extrașcolare prezentate atât în cadrul școlii, cât și la nivel de comună cu diferite 
ocazii, la biserica din sat, la Biblioteca Stroe. Belloescu- Bârlad am descoperit și cultivat talentele 
copiilor, calitățile de ritm, grație , armonie, mișcare găsind pentru fiecare copil rolul potrivit și locul 
potrivit într-o anumită formație. 
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Iată câteva activități extracurriculare care au fost completate cu ajutărul serbărilor: 
 
1 decembie 2018 – Ziua Națională a României  

 
Concurs și festival  local ,, Tradiții tutovene de iarnă ,, - decembrie 2018     

  
,,Am plecat să colindăm,,: 19 decembrie 2018 – Biblioteca Stroe . Belloescu, Bârlad 

B      
Am plecat să colindăm – Biserica din satul Micești 27  decembrie 2018   

 
24 ianuarie  2018 - ,, MICA  UNIRE,, 

   
1 martie 2018 - ,, Ion Creangă – mărțișor românesc,, în cadrul proiectului județean,, ,, Călătorie 
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în lumea cărților,, - activitate desfășurată laBiblioteca comunală Gherghești , fiind partener în cadrul 
proiectului. 

8 martie- ,, Ziua mamei,, 

 
27 martie 100 ani de la  Unirea Basarabiei cu România           
 
17 mai 2018- Ziua eroilor 

   
 
 Concluzii: 
 
Participarea efectivă și totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât și pe cei slabi, îi 

temperează pe cei impulsivi, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de 
elevi.  

Cadrul didactic are posibilitatea să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, 
să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal al învățământul primar- pregătirea copilului 
copilului pentru viață. 
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CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

A ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Prof. Înv. preșcolar Stoichițescu Camelia Monica 
Grădinița P. N. Lumea Copiilor- Lupeni 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

  
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

 
Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 

problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

 
Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 
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 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
· psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
· socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
· psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
· juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
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existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată.  
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 

lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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MODALITĂȚI DE PREVENIRE  

ŞI ÎNLĂTURARE A ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Prof. consilier STREIAN DIANA 
GRĂDINIȚA P. P. NR. 22, TIMIȘOARA 

 
 
Eşecul şcolar constituie astăzi un fenomen întâlnit în toate sistemele de învăţământ. Din punct 

de vedere pedagogic, termenul eşec şcolar are accepţiuni diferite, fiind in mare măsură o problemă 
de atitudine şi un mod de evaluare a rezultatelor şcolare, a calităţii performanţelor şcolare ale 
elevilor, de existență a programelor, de existență a unor norme implicite sau explicite in ce priveşte 
reuşita şcolara. 

În literatura de specialitate termenul de eşec şcolar este raportat la cel de reuşită şcolară, 
desemnată ca fiind concordanţa dintre capacităţile, reuşitele, interesele, atitudinile şcolare ale 
elevilor şi nivelul cerinţelor şcolii, programelor și finalităţilor produse de acestea. 

Activitatea de preîntâmpinare a eşecului şcolar este extrem de complexă. În realizarea ei este 
necesară o coordonare eficientă a tuturor factorilor educaţionali în care, desigur, şcoala şi familia 
deţin prioritatea. În acest scop se propune : 

a) Îmbunătațirea activității şcolare 
Cadrele didactice pot ajuta elevii la rezolvarea unor teme ce prezintă dificultate pentru elevi. Se 

poate pune accent pe activităţile sub formă de joc prin care copiii vor fi învăţaţi să scrie corect, să 
citească şi să rezolve operaţii matematice.     

b) Creşterea stimei de sine a părinţilor şi ameliorarea potenţialului educativ al acestora 
Părinţii vor fi conştientizaţii asupra rolului important al şcolii în condiţiile actuale pe care le 

impune societatea prin activităţi desfăşurate de către educatori. Se vor desfăşura întâlniri regulate cu 
părinţii în care aceștia vor fi îndrumaţi cum să îşi ajute copiii la lecţii. 

Se pot organiza şedinţe de consiliere în grup pentru părinţi prin care se va urmări conştientizarea 
acestora  asupra rolului fundamental al şcolii în formarea copilului; vor fi invitaţi părinţii copiilor 
care învaţă bine; consilierea se va baza pe putere exemplului pozitiv. 

Bună interacţiune între părinţi şi copii prin organizarea de activităţi de grup la care să participe 
şi părinţii. Părinţii vor fi cooptaţi să ofere ajutor în diferite activități. 

Asigurarea interacţiunii între familiile copiilor beneficiari şi părinţii celorlalţi copii pentru a 
evita eventualele nemulţumiri din partea celor care nu sunt incluşi în proiect prin participarea 
tuturor la diferite dezbateri, competiţii sportive. 

Consilierea psihologică a copilului şi a familiei. Consilierea copiilor se va face atât individual 
cât şi în grup, fiecare copil va fi ascultat şi încurajat să-şi spună punctul de vedere, să comunice, să 
interrelaţioneze. Vor fi organizate jocuri de grup în cadrul şedinţelor de consiliere.. Prin jocurile 
realizate de către educatori copiii îşi vor dezvolta spiritul de echipă, spiritul competitiv, vor 
relaţiona mai bine unul cu celălalt. 

c) Dezbateri  
Periodic se pot organiza dezbateri pe diferite teme pentru îmbunătăţirea comportamentului 

elevilor. În medie se vor discuta 2 teme în fiecare lună. La aceste dezbateri vor participa fie doar 
copiii atunci când vor fi teme de informare, fie şi părinţii alături de alţi invitaţi. 

Temele discutate vor avea în vedere: norme de comportare în familie şi societate, activităţi 
artistice, participarea copiilor la diferite competiţii sportive,educaţia sanitară pentru dezvoltarea 
fizică cât mai bună. 
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COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR ÎNCEPE DIN GRĂDINIȚĂ 
 
 

Prof. Streianu Anișoara 
Grădinița P. P.”Floarea-Soarelui” Reșița 

 
 
Abandonul şcolar constă în încetarea parcursului şcolar, părăsirea sistemului educativ, indiferent 

de nivelul de învățământ la care s-a ajuns. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană. 

Rata abandonului şcolar se stabileşte ca raport între numărul copiilor înscrişi şi numărul 
absolvenţilor. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei 
sistemului şcolar: cu cât indicele de abandon este mai mare, cu atât sistemul şcolar respectiv este 
mai ineficient. 

Principalele cauze ale abandonului şcolar sunt: cauze de ordin economic – copiii care trăiesc în 
familii sărace au şanse mai mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară completă; cauze de ordin socio-
cultural sau religios - s-a demonstrat că diferite grupuri dezavantajate social sunt discriminate atât în 
cadrul sistemului şcolar, cât şi pe piaţa muncii; cauze de ordin psihologic- conflictelor cu 
autorităţile şcolare, etichetarea ca „elev”; cauze de ordin pedagogic care vizează calitatea vieţii 
şcolare, pertinenţa conţinuturilor în raport cu trebuinţele de învăţare ale copiilor. 

  
Factorii favorizatori ai abandonului care pot fi localizaţi la nivelul copilului şi al familiei includ: 
 
 Dificultăţile materiale: familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse materiale; 
 Modelul educaţional oferit de părinţi- părinți cu o educație mediocră;  
 Modelul educaţional oferit de fraţi- este mult mai influent; 
 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
 violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon; 
 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de  
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 

premergătoare abandonului şcolar; 
  Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante  
de reintegrare a copiilor ce părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc. 
 
Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 

dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privesc activitățile școlare. Plecarea părintelui/părinților la 
muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce poate avea un impact negativ asupra echilibrului 
emoțional al copilului determinându-l în mod indirect să abandoneze școala.  

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri luate în domeniul educaţiei, de 
utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a comportamentului, de 
ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) factorilor de risc şi de 
întărire a factorilor de protecţie. 

Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: asigurarea unor condiţii socio-
economice cât mai bune, asigurarea unei echilibru emoțional și a sentimentului de apartenență și 
sprijin necondiționat, crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil 
dezvoltării şi învăţării cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult. 

Școala are rolul de a identifica acei copii care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze sistemul de învățământ. Școala 
nu poate influența factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere 
șanse egale tuturor copiilor prin diferite demersuri: prin valorificarea resurselor existente la nivelul 
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școlii, cât și prin dezvoltarea unor rețele de comunicare și colaborare la nivel comunitar: 
monitorizarea absenţelor, demersuri de contactare a familiei, întâlniri cu părinţii, vizite la domiciliul 
copilului, consilierea copilului şi a familiei, discuții cu reprezentanții legali și cu asistentul social de 
la primărie, strategii de abordare diferenţiată în procesul de predare-învăţare, stimularea motivaţiei 
şi interesului pentru învăţare, implicarea copiilor în activităţi extracurriculare, intervenţie 
specializată prin consilierii şcolari. 

Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim:diversificarea și atractivitatea activităților școlare; organizarea de activități extrașcolare 
menite să atragă copiii; existența comunicării asertive și eficiente cadru didactic-copil-părinte; 
oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile copiilor; existența unor  
programe de consiliere pentru părinți; existența colaborării cu toate autoritățile comunității locale, 
inclusiv cu ONG-uri; promovarea reuşitelor şcolare şi extraşcolare ale tuturor copiilor, prin 
organizarea unor evenimente publice  

Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu copiii, le pot identifica şi diagnostica problemele şi pot atrage atenţia 
organismelor competente asupra eventualelor nevoi de intervenţie. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Ca urmare, la nivelul grădiniței unde lucrez am implementat și coordonat opționale cu activități 
non-formale, proiecte înscrise în C.A.E.J. prin care am căutat să planific acțiuni în care părinții, 
agenții economici să fie antrenați în susținerea unor cazuri sociale, a unor copii din medii 
dezavantajate prin donare de îmbrăcăminte, produse alimenare, etc. având ca scop prevenirea 
abandonului școlar a copiilor depistați în comunitatea noastră. 

Prin proiectul „Împreună pentru viitor”, am urmărit educarea copiilor în spiritul egalităţii şi 
echităţii prin înlăturarea discriminării, intoleranţei faţă de copiii de altă etnie, din medii sociale 
diferite, acceptarea și sprijinirea acestora în vederea prevenirii și reducerii riscului de abandon 
școlar. Proiectul s-a dorit a înlătura barierele și încercarea încă de la grădiniţă de a creea o generaţie 
mai bună, mai apropiată, mai tolerantă; toate acestea  reprezentând primul pas spre schimbare, 
deoarece doar aşa valorile umane pot fi valorificate la potenţialul lor maxim. 

În cadrul proiectului social-caritabil „Dăruieşte şi vei primi un zâmbet”, derulat în unitatea 
noastră, am implicat preșcolarii să realizeze lucrări practice şi artistico-plastice pentru a fi 
valorificate în cadrul unei licitații. În urma valorificării obiectelor scoase la licitaţie părinților, suma 
obținută a fost folosită în vederea achiziţionării de dulciuri, produse alimentare, cadouri, jocuri, 
jucării, rechizite. Toate acestea au fost donate copiilor cu risc social  de la Fundaţia „Humanitas 
PRO DEO” Reşiţa, în cadrul acţiunii „ Prieteni în lumea copilăriei”. Acţiunea a avut ca obiectiv 
relaţionarea cu copiii proveniţi din medii dezavantajate şi reducerea riscului de abandon şcolar. 

Consider, că diseminarea exemplelor de bune practici din grădiniță, derularea unor cursuri 
specifice pentru părinți,  crearea de oportunităţi părinților pentru dezvoltarea rolului de partener 
educativ, realizarea de acţiuni specifice de consiliere a copiilor şi părinţilor de către profesorii 
consilieri, implicarea părinţilor în proiecte şi activități extrașcolare, colaborarea cu autorităţile 
locale și ONG-uri, susținerea copiilor din familii defavorizate, promovarea unui mediu educaţional 
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stimulant, pozitiv și încurajator,  o relaţie de învăţare între profesor și copil bazată pe încredere și 
respect reciproc, au condus la creşterea atractivităţii grădiniței noastre pentru preșcolari, cu urmări 
benefice în reducerea riscului de abandon școlar timpuriu. 
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Abandonul şcolar 

 
 

Prof. Streza  Bianca 
 

 
Abandonul reprezintă încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ înaintea 

obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii 
început.  

Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin 
care societatea îşi perpetuează existenţa.. Astfel şcoala este un “factor cheie “ al dezvoltării. De la 
şcoală se aşteaptă astăzi totul : să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul şi să înţeleagă prezentul, să îi 
ajute să conştientizeze şi să îşi asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului 
colectivităţilor către un viitor dorit. Din acest punct de vedere orice problemă cu care se confruntă 
acest sistem de învăţământ trebuie analizată, dezbătută şi trebuie căutate soluţii pentru o eventuală 
ameliorare. Pe această linie se înscriu şi problemele de risc,de abandon  şcolar şi problemele 
comportamentale. 

De multe ori abandonul se asociază cu delincvenţa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viaţa de 
familie dezorganizată. 

Fenomenul se înregistrează în special la sate şi în comunităţile de rromi, unde copiii sunt folosiţi 
ca sursă de venit sau văzuti ca indivizi cu responsabilităţi în gospodărie. 

Cauzele problemei 
Cauzele abandonului şcolar sunt numeroase şi se datorează în primul rând „inadaptării elevului 

la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar dar şi extraşcolar” şi în al doilea rând 
„inadaptării şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socio-economici, socio-
culturali)”. 

În şcoala unde îmi desfăşor activitatea ca şi cadru didactic, abandonul şcolar se înregistrează cu 
precădere la clasele a VI-a şi a VII-a . Sărăcia, lipsa motivaţiei , importanţa minimă acordată şcolii 
ca şi instituţie duc la un procent de 10 – 15% rată de abandon şcolar la clasa a VI-a, ajungând până 
la 20% la clasa a VII-a. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
dar şi prin lipsa de cultură a comunităţii: băieţii rămân să dea o mână de ajutor în gospodăriile 
proprii sau muncesc cu ziua la oamenii înstăriţi din sat, iar fetele rămân acasă să vadă de fraţii mai 
mici.. 

Cercetările din domeniul educaţional au relevat faptul că mediul socio-cultural de provenienţă al 
elevilor este una din cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al 
elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

Dezorganizarea vieţii de familie, consecinţă a divorţului, climatul familial conflictual şi imoral, 
excesiv de permisiv, divergenţa metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinţilor, atitudinea 
rece, indiferentă sau dimpotrivă, tiranică a acestora conduc tot spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură socială şi economică cum ar fi criza economică actuală, politică, socială şi 
morală, prăbuşirea sistemului de protecţie socială conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor 
de mediul educaţional şi în final abandon şcolar. 

Insubordonarea faţă de normele şi regulile şcolare, chiulul, absenteismul, repetenţia, motivaţiile 
şi interesele slabe în raport cu şcoala, greşelile profesorilor sunt şi ele o cauză în apariţia acestui 
fenomen. Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil, dorinţa de a scăpa de 
sub tutela părinţilor, dorinţa de a obţine bunuri (obiecte, haine, mâncare) prin căi ocolite pot fi alte 
cauze ale abandonului şcolar. 

Aşadar, copilul, fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează, cum se menţine în 
sistemul educativ ,făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
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educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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MODALITĂȚI  DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Prof. înv. primar Stroe Amalia 
Școala Gimnazială “I. A. Bassarabescu”, Ploiești 

 

Abandonul școlar este o problem gravă a societății contemporane. Părăsirea sistemului educativ 
înainte de obținerea unei pregătiri care să-l ajute la integrarea în societate cu succes, are 
repercusiuni negative pentru întreaga viață a elevului. Pe de altă parte, cei care abandonează școala 
reprezintă o sursă de dificultăți sociale și pierderi care depășesc investiția realizată în formarea 
inițială. Fără cunoașterea cauzelor acestui fenomen nu putem găsi modalitățile lor de rezolvare. De 
aceea este mai de folos să  prevenim apariția, decât să le rezolvăm (dacă se mai poate) după. 

Conform principiului educaţiei pentru toţi, fiecare persoană trebuie să beneficieze de o instruire 
adecvată nevoilor sale fundamentale de învăţare (comunicare orală, comunicare scrisă, calcul 
aritmetic, rezolvare de probleme etc.). La aceste elemente de bază se adaugă deschiderea 
perspectivelor faţă de mediul material şi cultural, acordarea posibilităţii de a-şi însuşi şi de a aplica 
în practică valorile democratice de toleranţă, de participare activă, de responsabilitate precum şi 
stimularea dezvoltării tehnicilor şi aptitudinilor care să le permită să facă faţă cerinţelor sociale în 
continuă schimbare. Gabriel Albu consideră că elevul trebuie să fie capabil “să construiască, să 
edifice cu inteligenţa sa, să aibă o buna imagine despre sine; să găsească soluţia problemelor cu care 
se confruntă, să-şi asume responsabilităţi, să stabilească şi să aprofundeze relaţiile cu ceilalţi.” O 
modalitate de prevenire a abandonului școlar, pe care am identificat-o de-a lungul anilor, este 
tratarea diferențiată. Instruirea diferenţiată porneşte de la ideea că nu există elev bun sau slab, 
recunoscându-se faptul că elevii au capacităţi cognitive diferite, stiluri proprii de învăţare etc. Ea se 
constituie ca un învăţămant pe măsura elevilor ceea ce conduce la formarea capacităţilor de 
autoinstruire şi dezvoltarea nevoii de învăţare continuă. Ea nu înseamnă renunţarea la un program 
unitar de pregătire, ci înseamnă crearea situaţiilor favorabile pentru fiecare elev, pentru descoperirea 
intereselor, aptitudinilor şi posibilităţilor de formare proprie.  

 Comunicarea educaţională sau pedagogică este cea care mijloceşte realizarea fenomenului 
educaţional în ansamblul său, indiferent de conţinuturile, nivelurile, formele sau partenerii 
implicaţi. Faţă de aceasta, comunicarea didactică apare ca formă particulară, obligatorie în 
vehicularea unor conţinuturi determinate, specifice unui act de învăţare sistematică, asistată. Din 
perspectiva educaţiei formale, comunicarea didactică constituie baza procesului de predare-
asimilare a cunoştinţelor, în cadrul instituţionalizat al şcolii şi între parteneri cu status-roluri 
determinate: profesori – elevi / studenţi etc. Atât comunicarea educaţională, cât şi cea didactică pot 
fi considerate forme specializate ale fenomenului extrem de complex şi dinamic al comunicării 
umane.     

În educaţie, dar şi în viaţa socială, nivelul de dezvoltare a abilităţilor de comunicare şi 
relaţionare are un rol foarte important. Studii de specialitate au arătat că deprinderile sociale 
insuficient dezvoltate sunt asociate cu performanţe academice scăzute,  cu probleme emoţionale şi 
comportamentale, cu  dificultăţi de adaptare socială (Trower şi Hollin, 1986), în timp ce 
deprinderile de comunicare şi relaţionare bine definite reprezintă un factor protector faţă de 
comportamentele de risc cum este abandonul școlar.   

Deficitul abilităţilor de comunicare, de relaţionare, timiditatea, stima de sine scăzută, 
inabilitatea de exprimare emoţională, deprinderi ineficiente de asertivitate, timp îndelungat petrecut 
singur, participarea scăzută la activităţile şcolare şi extracurriculare duc la dezvoltarea depresiei şi 
anxietăţii sociale. Dar, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare, putem preveni 
stările de afectivitate negativă care îi marchează în mod special pe adolescenţi, pe tineri, şi nu 
numai, şi care au consecinţe negative multiple. 
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Mediul de provenienţă al copilului (familie, mediul comunitar restrâns) este foarte important 
deoarece un mediu defavorizant nu poate să asigure referinţele culturale minime necesare pentru a 
valorifica eficient oferta şcolară existentă.  

Atunci când se evaluează impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, se 
iau în consideraţie o serie de parametrii: situaţia economică a familiei şi statutul socio-profesional al 
părinţilor, relaţiile intrafamiliale şi tipul de coeziune familială, stilul educaţional şi nivelul cultural 
familial, structura familiei. Situaţia economică precară şi instabilă, nivelul scăzut al veniturilor 
familiei afectează traiectoria şcolară a elevului în mai multe feluri. În primul rând, sărăcia face ca 
multe familii, în special din mediul rural, să nu poată suporta cheltuielile de şcolarizare ale 
copilului-rechizite, îmbrăcăminte, transport şi atunci ele recurg la întreruperea şcolarităţii.  

Activitățile extracurriculare contribuie la aprofundarea și completarea procesului de învațământ. 
Ele cresc încrederea în sine, intensifică spontaneitatea și creativitatea, stimulează dezvoltarea 
spiritului de inițiativă, exprimarea nevoilor, valorificarea creativității și originalității, îi ajută la 
organizarea rațională și plăcută a timpului  liber. 

Colaborarea activă între instituția de învățământ și familie contribuie la prevenirea abandonului 
școlar și la susținerea dezvoltării armonioase a copilului, pregătindu-l să facă față sarcinilor viitoare. 
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ABANDONUL ȘCOLAR- CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 
 

Profesor Învăţământ Primar Stroe Mariana 
Şc. Profesională Daneţi, Loc. Daneţi, Jud. Dolj 

 
 
 O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este 
considerat deosebit de grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea 
profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară 
exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială.Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel 
de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. 

cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
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şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Abandonul şcolar ȋn Romȃnia 
 
 

Prof. Stroe Monica 
 
 

Viaţa cotidiană şi familia contemporană determină tot mai frecvent probleme ȋn randul copiilor 
din ziua de azi (economice, de relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, 
redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor 
sau munca în străinătate) avȃnd efecte pe termen lung asupra acestora.  

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului alcool sau tutun, metodele educative 
inconstante (desele schimbari din ȋnvăţămȃnt), supraîncărcarea şcolară, frica de examene, 
transformandu-se ȋntr-un adevarat stres pentru elevi care, din păcate, uneori evită confruntarea cu 
,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă 
socială, un semnal de alarma al existenţei unor probleme, o conduită care reflectă lipsa de interes, 
de motivaţie si de încredere a ȋntregii familii în educaţia şcolară. 

 
Cauzele abandonului şcolar 
 
1. 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, presiunea adulţilor.  

2. care ţin de familie şi de condiţiile socio-economice ale familie: dificultăţile materiale, 
modelul educaţional oferit de părinţi sau de fraţii mai mari care sunt poate mai influenţi, 
dezorganizarea familiei care atrage după sine dificultăţi materiale, implicarea ȋn activitati aflate la 
limita legii, intrarea pe piaţa muncii. Alte motive ce ȋşi au sursa ȋn cadrul familiei: ȋncrederea 
scazută ȋn educaţie, migraţia ȋn străinătate, problemele ȋntȃmpinate de copii ce părăsesc sistemul de 
ȋnvăţămȃnt romȃnesc şi apoi se ȋntorc, şi nu ȋn ultimul rȃnd etnica. 

3. care ţin de comunitate: mariajul timpuriu şi apariţia unui copil la o vȃrstă fragedă. 
4. care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 

supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor, frica de evaluare/testare, conflictele 
cu colegii, practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, incompatibilitate între aspiraţiile, 
trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii. 

 

Semne ce conduc spre abandon şcolar 
 

Este foarte important să observăm acţiunile copilului ȋncă de la o vȃrstă fragedă. Astfel:  
 la elevii mici - fuga de la şcoală poate fi o manifestare a ,,fobiei şcolare’’; cauze: dependenţă 

crescută de părinţi, părinţi care valorizează excesiv educaţia şcolară (supra-solicitare); stiluri 
parentale excesiv de autoritare sau indiferente (indiferenţa pt rezultatele copilului conduc ȋn timp la 
indiferenţa elevului pt şcoală); strategie defensivă faţă de colegii violenţi, eşecul şcolar, situaţii 
umilitoare. 

 la elevii mari - fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (este un proces de deliberare şi 
luare a deciziei); cauzele pot fi: frica de evaluare, de eşec, teama de a vorbi în public, teama de a 
interacţiona cu persoane mai mari sau de sex opus, teama de critică, stimă de sine scăzuta; teama de 
pedeapsă, teama de pierdere a statutului în grup. 

Riscurile fugii de la şcoală: depresia, consum de alcool, tutun şi substanţe etnobotanice, acte 
delictuale, abandon şcolar. 

 

Situaţia privind abandonul şcolar ȋn Romȃnia 
 

Abandonul şcolar este o problemă gravă iar prognozele arată că acest fenomen se va accentua 
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din cauza crizei economice. În Romȃnia, rata abandonului şcolar a crescut cu o treime ȋn ultimii 9 
ani. 

UNICEF evaluează ȋn prezent situaţia abandonului şcolar pentru a evalua judeţele cu cele mai 
mari rate de abandon şcolar. Creşterea ratei de abandon poate fi determinată şi de criza economică 
actuală, iar deocamdată analizele obţinute de UNICEF pe baza sistemului de monitorizare a 
impactului crizei economice arată o crestere de 10% a absenteismului şcolar. 

Dacă ȋnainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scazută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost ȋncurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care “cartea nu mai reprezintă o 
prioritate”, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă ȋi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă doar superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 
Ce se poate face pentru prevenirea abandonului şcolar 
 
Printre acţiunile ce pot fi ȋntreprinse pentru reducerea ratei de abandon ȋn ţara noastră se numără 

integrarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi menţinerea acestora ȋn sistemul şcolar, 
reintegrarea elevilor deja aflaţi ȋn abandon, monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea 
timpurie a crizelor şi identificarea periodică a modificărilor ȋn ceea ce priveste factorii de abandon 
şcolar. 

Un alt lucru ce se poate face este creşterea atractivităţii şcolii. Iată cȃteva din acţiunile propuse 
de experţii UNICEF: 

 ativităţi extraşcolare desfăşurate ȋn şcoala (actiuni de renovare/ȋnfrumuseţare /curăţire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistică; competiţii de joc pe computer; 
etc.) desfaşurate ȋn şcolile din comunităţi cu risc ridicat de abandon, precum şi ȋn liceele care atrag 
elevi din astfel de comunităţi. 

 organizarea de ȋntreceri ȋntre echipe de elevi constituite ȋn funcţie de cartierul de 
provenienţă 

 toate aceste acţiuni sau ansambluri de acţiuni trebuie sa aibă un caracter periodic, pentru a 
menţine continuu elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui ȋntr-un factor de antrenare 
constantă a atenţiei elevilor ȋn activităţi legate de spaţiul şcolar. 

 motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice grupurilor 
de elevi care sunt mai performante ȋn astfel de acţiuni. 

 planificarea acţiunilor cu pricina poate fi realizată cu participarea elevilor (dar nu doar a 
acelor care NU prezintă risc de abandon) si a autorităţilor locale (acestea pot fi prezente ȋn faze 
cheie ale acţiunilor, furnizȃnd motivaţii pozitive atȃt elevilor cȃt şi cadrelor didactice). 

 utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber. 
Un alt lucru care se poate face este utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a 

preveni scăderea ȋncrederii ȋn educaţie. 
 ar putea fi util ca elevi care au renunţat deja prematur la şcoală să intre ȋn contact cu cei 

aflaţi ȋn risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea lor curentă despre şcoală, cum a 
decurs viaţa lor post-şcolară. 

 foşti elevi ai şcolii pot fi atraşi să ȋşi prezinte istoriile de viaţă ȋn "mini-conferinţe", ȋn care 
dialoghează cu actualii elevi. 

 implicarea proactivă a cadrelor didactice ȋn combaterea abandonului şcolar şi renunţării 
timpurii la educaţie 

 stimularea administraţiilor locale şi a asociaţiilor să implice ca voluntari tinerii elevi de clasa 
a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon ȋn programe de suport pentru 
bătrȃni şi familii aflate ȋn nevoie. 
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Situatiile de criza exista... si le putem depasi! 
 
 

Pofesor Stroescu A. Elena -Camelia 
Scoala Gimnaziala nr. 3, Doicesti, judetul Dambovita 

 
 

Abandonul scolar  prematur, se concentreaza se pe trecerea de la gimnaziu la liceu, in mediul 
rural, în oraşele mici sau la periferia oraşelor mari.  

Cauzele  sunt plasate în general la trei nivele diferite: cel al elevului şi al familiei sale, al 
comunităţii de provenienţă şi al şcolii. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 
1. Dificultăţile materiale. 
Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a asigura îmbrăcămintea  
adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe câmp, fie în 

gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici 
 
2. Modelul educaţional oferit de părinţi.  
 Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie provin din familii în care părinţii nu au 

mai mult de opt  clase. 
Există însă şi excepţii. Există însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi 

doresc să îşi completeze educaţia “măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu 
ajungă ca părinţii, simpli zilieri, fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari ce 
au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 
4. Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. 
Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 
 
5. Implicarea în activităţi aflate la limita legii. 
Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape 

mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori demotivatori mai ales la trecerea către 
clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului ciclului secundar superior. 

 
6. Intrarea pe piaţa muncii. 
Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de prostituţie sau 

cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit 
constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie.  

Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate.  
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 

premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la varste mai mari. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

1. Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 
ales în comunităţile rurale. 
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2. Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Din 

3. Lipsa de securitate în zonă.  
Datorită infracţionalităţii ridicate, cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa 

de colaborare dintre acesţia contribuie la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 
La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 

frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. 

Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la nivelul 
familiei şi al comunităţii.  

Recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în primul rând şcolii. 
Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de vârstă.  
Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei.  
Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 

acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 
Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 

activităţi de timp liber. 
Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 

educaţie.  
Creşterea implicării  cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi renunţării timpurii 

la educaţie.  
Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi. 
Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii elevi 

de clasa a VIII-a . 
Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 
Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de urmărire a evoluţiei cohortelor şcolare. 
Motivarea prin premiere a cadrelor didactice 
 
Concluzii 
Identificarea şi aplicarea unor soluţii viabile de prevenire a abandonului şcolar timpuriu,implica 

sustinerea profesorilor in  găsirea soluţiilor pentru creşterea integrării elevilor pentru o mai bună 
comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în activităţi extracurriculare şi de 
consiliere. 
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Stimularea imaginaţiei şi creativităţii elevilor în procesul de învăţământ 

 
 

Prof. Surdu Adina 
Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni 

                                                   
                                       
                  
Imaginaţia este acel proces psihic al cărui rezultat îl constituie obţinerea unor reacţii, fenomene 

psihice noi pe plan cognitiv, afectiv sau motor. 
Creativitatea este o capacitate mai complexă. Ea face posibilă crearea de produse reale sau pur 

mintale constituind un progres în planul social. Componenta principală a creativităţii o constituie 
imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, 
ceva deosebit. Şi cum noutatea, azi nu se obţine cu uşurinţă, o altă componentă este voinţa, 
perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări. 

 
Formele imaginaţiei 
Cea mai frecventă formă de imaginaţie solicitată în fiecare zi şi la care se face apel în mod 

obişnuit în învăţământ este imaginaţia reproductivă. Ea constă în capacitatea noastră de a ne 
reprezenta diferite locuri, fenomene, întâmplări numai pe baza unor relatări verbale, fără sprijinul 
unui material concret, intuitiv. Elevii îşi pot imagina foarte bine cum arată tundra pe baza 
descrierilor făcute de profesor, chiar dacă li se prezintă o planşă, precum bătălia de la Podul-Înalt 
poate fi reconstituită mintal, fără a avea la dispoziţie nici un montaj filmat. 

 
Rolul  şi factorii creativităţii 
Despre importanţa creativităţii nu e nevoie să spunem multe: toate progresele ştiinţei, tehnicii şi 

artei sunt rezultate ale spiritelor creatoare. Desigur există mai multe trepte de creativitate; C.W. 
Taylor descrie cinci „planuri” ale creativităţii. 

a. Creativitate expresivă se manifestă liber şi spontan în desenele sau construcţiile copiilor 
mici. Nu se pune problema la acest nivel de utilizare sau originalitate. Este însă un mod eficient de a 
cultiva aptitudinile creatoare ce vor urma ulterior 

b. Planul productiv este planul creării de obiecte, specific muncilor obişnuite. Un olar sau o 
ţesătoare de covoare produc obiecte a căror formă se realizează conform unei tradiţii, unei tehnici 
consacrate, aportul personal fiind redus. Este planul la nivelul căruia accede orice om muncitor. 

c. Planul inventiv este accesibil unei minorităţi importante. Este vorba de inventatori, acele 
persoane ce reuşesc să aducă ameliorări parţiale unei unelte, unui aparat, unei teorii controversate.  

d. Creativitate inovatoare o găsim la oameni caracterizaţi ca fiind „talente”. Ei realizează opere 
a căror originalitate este remarcată cel puţin pe plan naţional. 

e. Creativitatea emergentă este caracteristică geniului, a omului care aduce schimbări radicale, 
revoluţionare într-un domeniu şi a cărui personalitate se impune de-a lungul mai multor generaţii. 

 
Munca de creaţie parcurge mai multe etape: 
1. Perioada de preparare când se adună informaţii, se fac observaţii, se delimitează scopul sau 

problema, se schiţează o ipotecă sau un proiect general.  
2. Incubaţia este timpul încercărilor sterile, când nu se găseşte soluţia, incubaţia poate dura 

foarte mult, ani de zile! 
3. Iluminarea este momentul fericit când apare soluţia, se vorbeşte de intuiţie adică o cunoaştere 

sintetică, integrală a demonstraţiei care elucidează toate aspectele problemei 
4. Verificarea este necesară pentru a elimine eventualele erori sau lacune 
             

1942



 
Blocajele creativităţii 
a. Blocaje sociale. Conformismul  este unul din ele: dorinţa oamenilor ca toţi cetăţenii să se 

poartă şi să gândească în mod obişnuit. Cei cu idei neobişnuite sunt priviţi cu suspiciuni şi chiar cu 
dezaprobare, ceea ce constituie o descurajare a gândirii inovatoare. 

b. Blocaje metodologice. Există o rezistenţă la schimbare, o rigiditate a algoritmilor anteriori. 
Algoritm se numeşte o succesiune determinată de operaţii permiţând rezolvarea unei anumite 
categorii de probleme. De obicei într-o problemă încercăm să folosim un algoritm şi deşi nu pare 
potrivit, tindem a stărui, în loc să căutăm altceva. 

Alt blocaj este critica prematură . aşa a observat Al. Osborn, când ne gândim la soluţionarea 
unei probleme complicate, după o perioadă infructuoasă survine un moment de „iluminare”, când 
ne vin tot felul de idei. Osborn ne recomandă să le notăm pe toate, câtă vreme durează această 
„inspiraţie”. Dacă începem să analizăm valoarea primei idei, facem o greşeală, căci ea, de obicei, nu 
constituie soluţia, dar prin intervenţia criticii am schimbat punctul de vedere şi blocăm apariţia altor 
soluţii 

c. Blocaje creative: teama de a nu greşi, de a ne face de râs sau graba de a accepta prima idee 
(fiindcă rareori soluţia apare chiar de la început). Altă eroare este descurajarea rapidă, dat fiind că 
munca de inovare este dificilă, solicită eforturi de lungă durată. 

 
Metode pentru stimularea creativităţii 
Stimularea creativităţii este un demers socio-educaţional complex ce cuprinde simultan 

fenomene de activizare (incitare şi susţinere), antrenare, cultivare şi dezvoltare a potenţialului 
creator. Trebuie, însă precizat faptul că premisele naturale, dispoziţionale oferă o bază mult mai 
largă pentru dezvoltarea creativităţii decât este ea realizată în activităţile instructiv-educative în care 
sunt antrenaţi cadrele didactice şi elevii. În acest sens, ca scop practic este necesar să avem în 
vedere întregul sistem al condiţiilor sau factorilor favorizanţi afirmării şi dezvoltării creativităţii. 

Aspiraţia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de o parte, 
să combată blocajele, iar pe de alta, să favorizeze asociaţia cât mai liberă a ideilor, utilizând astfel la 
maximum resursele inconştientului. 

Cea mai răspândită metodă este aşa numitul brainstorming (asaltul de idei), când un grup de 10-
12 persoane îşi exprimă pe rând şi în mod liber tot ce le vine în minte în relaţie cu o anumită 
problemă propusă. Alţi specialişti analizează apoi ce sugestii benefice poate oferi una sau alta din 
ideile exprimate. 

 
Se fac următoarele recomandări privind activitatea grupului de brainstoring: 
 evitarea oricărei critici în emiterea ideilor noi; 
 acceptarea oricăror idei prin eliberarea de frânele posibile ale autocontrolului inhibitiv sau 

ale evaluării care poate bloca ritmul căutărilor noi; 
 extinderea cât mai mare a numărului de idei pentru a amplifica astfel şansele de apariţie a 

soluţiilor noi şi valoroase; 
 valorificarea constructivă a ideilor altora prin reformularea şi combinarea originală a lor, 

pentru sporirea disponibilităţii creatoare a grupului. 
După desfăşurarea şedinţei, ideile, care au fost consemnate cu fidelitate, se supun unei analize 

critice în vederea găsirii soluţiei adecvate la problema pusă. Strategiile „asaltului de idei” pot fi 
adaptate cu prudenţă în anumite forme de desfăşurare creativă a activităţilor instructiv-educative 
şcolare.  

O altă metodă asociativă este şi sinectica În acest caz, se caută metafore, comparaţii, în relaţie 
cu dificultatea aflată în discuţie. Apoi aceleaşi persoane descifrează consecinţele imaginilor 
evocate. 

Asemenea procedee au dat unele rezultate, de aceea există instituţii unde ele sunt practicate din 
când în când. Dar nu orice problemă se prestează la o astfel de „dezbatere” (de pildă nu sunt 
accesibile problemele matematice care implică scrierea expresiilor formulate). 
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Metoda 6-3-5. este vorba de împărţirea unei adunări în grupuri de 6 persoane, în care fiecare 
propune trei idei într-un timp maxim de 5 minute. Primul grup discută problema şi, pe o fişă sunt 
trecute trei idei, fiecare fiind capul unei coloane ce se va completa de către celelalte grupuri. După 5 
minute, fişa este trecută unui alt grup care adaugă alte trei idei în coloane, sub celelalte ş.a.m.d. 
până ce fiecare fişă trece pe la toate grupurile. Conducătorul strânge foile, le citeşte în faţa tuturor şi 
se discută pentru a se hotărî care din propuneri să fie însuşită. 

Pshilips 6-6 este tot o metodă menită să consulte un număr mare de persoane. Această mulţime 
se grupează în câte 6 persoane, urmând a discuta problema timp de 6 minute. Mai întâi animatorul 
explică metoda şi avantajul ei, apoi expune problema. Se urmăreşte ca grupurile să fie cât mai 
eterogene. Fiecare îşi alege un coordonator şi se discută timp de 6 minute. La urmă, fiecare grup îşi 
anunţă părerea. Urmează o discuţie generală, după care se trage concluzia. În felul acesta, într-un 
timp scurt, se consultă opinia multora: 4-5 minute organizarea, 6 minute discuţia în colectiv, 2 
minute raportează rezultatul fiecare; dacă sunt 10 grupe = 20 minute. Deci avem circa 30 minute. 
Discuţia finală poate dura 30 minute, deci în circa o oră se pot rezuma părerile a 60 de persoane. 
Când e vorba de o problemă complexă, se pot organiza grupuri de 4 membri, având la dispoziţie 15 
minute. 

Discuţia panel. Termenul panel în engleză „juraţi”. Şi în acest caz este vorba de participarea 
unor colectivităţi mai mari. Discuţia propriu-zisă se desfăşoară într-un grup restrâns („juraţii”), e 
format din persoane competente în domeniul respectiv. Ceilalţi pot fi zeci de persoane – ascultă în 
tăcere ceea ce se discută. Aceştia pot intervenii prin biletele transmise „juraţilor”. Uneori biletele 
sunt de hârtie colorată: cele albastre conţin întrebări, cele albe – sugestii, cele roşii – păreri 
personale. Mesajele sunt primite de unul din membrii participanţi la dezbatere, care introduce în 
discuţie conţinutul unui bilet atunci când se iveşte un moment prielnic (i se spune „injectorul de 
mesaje”). Discuţia este condusă de un „animator”. La urmă persoanele din sală pot interveni şi în 
mod direct, prin viu grai. În încheiere, animatorul face o sinteză şi trage concluzii. 

Discuţiile panel sunt organizate aproape zilnic de posturile de televiziune. Auditorul (zeci de mii 
de persoane) urmăreşte discuţia acasă şi poate interveni prin telefon. Ceea ce lipseşte discuţiilor 
televizate sunt sintezele şi concluziile animatorului, totul rămâne în „aer” şi cetăţenii nu ştiu ce să 
creadă!. De altfel, nu sunt discuţii urmărind creaţia, ci numai informaţia. 
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Abandonul școlar – cauze și modalități de prevenire 

 

 

Mariana Surdu 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 
elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea  competenţelor  cadrelor  didactice  de  lucru  în  echipă  şi  de  folosire  a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu  
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

* Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor  resursele  necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin  dezamăgirile  personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

*  Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  
reuşita  sau  eşecul şcolar şi  profesional  al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudi-nea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania,  copiatul  şi  suicidul. Elevii au 
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fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare 
pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate 
care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

* Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
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Abandonul școlar timpuriu-cauze și posibile modalități de prevenire 

 

 

Szabo Andreea Maria 

 

Parcursul elevilor este în pericol de fragmentare, într-o multitudine de moduri, ceea ce conduce 
la rezultate nesatisfăcătoare și chiar la abandon școlar. Tranziția între cicluri și tipuri de școli poate 
reprezenta un moment în care se manifestă problemele, dar poate evidenția și simptomele altor 
chestiuni. În cazul multor tineri chiar și accesul la educație reprezintă o problemă. 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăța și a fi, iar 
dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi 
de o experiență pozitivă pentru elevi. 

Se impune o „abordare holistică”, în cadrul căreia întreaga comunitate şcolară (conducerea 
şcolii, cadre didactice, elevi, familiile acestora) participă la un efort colectiv şi coerent, în strânsă 
colaborare cu partenerii externi şi întreaga comunitate. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 Dificultăţile materiale-Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în 

a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici); 

 Modelul educaţional oferit de părinţi-Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă; 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent-Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model; 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale-Divorţul, alcoolismul, violenţa 
în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon; 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii-Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior; 

 Intrarea pe piaţa muncii-Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, 
de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare 
de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la 
educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele 
comune din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se 
întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de 
ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară; 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală; 
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 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 
 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 
ales în comunităţile rurale; 

 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc; 

 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 
cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar; 

 Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

 
La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de 

integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu 
colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele 
didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în 
permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia 
autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

 
Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 

nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Școala Gimnazială „Gábor Áron” Chichiș, prof. Szabó Enikő 
 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă învățământul românesc.El 
constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a 
ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete, sau înaintea încheierii 
actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala, sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala, nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi de 
cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 
Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 

studiem câteva cauze: 
 
 Una dintre cauze este sărăcia. Multe familii fără posibilități financiare renunță să își mai 

trimită copiii la școală deoarece nu îi pot întreține. 
 Problemele din familie, divorțurile sau agresivitatea părinților din cadrul familiilor 

dezorganizate, climatul familial conflictual, divergența metodelor educative, conduc spre abandonul 
școlar. 

 Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

 Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite,  reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevii care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem 
aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, 
absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor, constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
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reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul de învăţământ; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

    În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară 
pe o perioadă foarte îndelungată. 

 

Măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 Programe de reintegrare  a copiilor în școli, mai ales din comunitățile de romi, care locuiesc 
în mediul rural; 

 Convingerea familiilor dezbinate care refuză să trimită copiii la școală; 

 Conștientizarea elevilor că succesul le poate aduce o viață mai bună, plină de satisfacții;   

  participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  

 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar 
în grupul școlar fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să 
îndrăgească mediul şcolar. 

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul 
educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor 
didactice, cât şi a comunităţii din care provine.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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Pentru o copilărie egală 

 
 

Educatoare: Szakacs Beata 
G. P. P. ”Toldi” Salonta 

 
 
”O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, ea se continuă în grădiniţă şi şcoală 

prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând se realizează prin puterea exemplului. O bună 
intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate 
constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent.” 

 
Cercetările în domeniul psihologiei au arătat că cea mai puternică influență în dezvoltarea 

copilului o are familia, iar al doilea factor important este școala (grădinița). 
 
Copiii a căror părinți mențin în mod constant legătura cu școala sunt avantajați atât din punct de 

vedere academic, cât și comportamental. 
 
După 1989, în societatea românească se observă schimbări ale valorilor familiei, practicilor 

educaționale și atitudinilor față de independența copiilor, de aici rezultă că familiile au nevoie să 
cunoască metode adecvate de educație și consiliere pentru a face față acestei situații. Noile condiţii 
au în vedere: creşterea ratei divorţurilor, existenţa unor standarde de viaţă şi venituri scăzute, 
tranziţia la economia de piaţă, criza valorilor morale, promovarea unei atitudini pragmatice în cazul 
copiilor. 

 
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea copilului la 

activitățile de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii psihologici și / sau socioeconomici , 
socioculturali ai copilului. Copilul are nevoie de suport emoțional susținut de siguranța și de 
apartenența la grup.  

 
Orice dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când 

trebuie să depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte 
un disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. 

 
De cele mai multe ori  întâlnim factori de risc social, care pot determina dificultăți ale familiei și 

tulburări ale comportamentului copilului, cum sunt: 
- Munca fluctuantă, șomajul; 
- Instabilitatea la locul de muncă, schimbarea acestuia; 
- Vagabondaj , activități ilegale; 
- Asocierea cu alți infractori; 
- Lipsa educației și a formări profesionale; 
- Supervizarea nesistematică, discontinuă din punct de vedere social și educațional, slabă 

cooperare cu personalul didactic. 
Acești factori sunt asociați des cu o serie de cauze de ordin familial și educațional: 
- Familie vulnerabilă : sărăcie , lipsă de educație 
- Degradare situației familiei din punct de vedere material, social și psiho afectiv; 
- Perturbarea relațiilor în cadrul familiei; 
- Devalorizarea instituțiilor de educație; 
- Mediul social; 
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- Marginalizarea; 
- Boli psihice, retardarea mentală; 
- Nivel educațional inadecvat. 
În cele amintite mai sus putem vorbi despre marginalizarea părinților. Într-un colectiv de adulți 

unde părinții marginalizați simt asigurarea unui echilibru emoțional, sprijin necondiționat, un climat 
familial adecvat, se simt egali, vor lăsa copiii în acest grup, vor simți dorința de a fi și ei oameni ca 
și ceilalți, vor înțelege importanța de a fi om, om educat, un om cu școală. 

În prevenirea abandonului școlar o importanță mare o au cadrele didactice, dar și colectivul de 
oameni. Colectivul de părinți  are o răspundere mare față de copiii cu dificultăți de adaptare,  pentru 
includerea lor în viața grupului și dezvoltarea unor relații normale. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt ”oglinda” lor. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. 

Părinți din straturi sociale mai sărace, cu o altă tradiție sau chiar analfabeți trebuie incluși într-
un grup, care este consiliat de consilieri școlari și psihologi, pentru a dezvolta/readuce încrederea în 
sine, încrederea în educatori (cadre didactice). Consilierii şcolari încurajează stabilirea unor relaţii 
benefice între familie şi şcoală. Prin reunirea forţelor şcolii şi familiei, se dezvoltă parteneriate, care 
asigură succesul elevilor, pe plan şcolar şi social. 

Încă la vârsta preșcolară copiii  nu au sentimentul negativ format, față de colegi, acesta se 
învață, se imită de la adulți/părinți. Este necesar să  accentuăm prevenirea abandonului școlar 
(preșcolar), pentru a forma o societate egală și pentru îmbunătățirea accesului egal la o educație de 
înaltă calitate, de la vârste fragede. 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia copilul/elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă 
o părăsește. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât 
şi cu familia. La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru 
aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Reducerea abandonului școlar  

prin intermediul proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
 
 

Autor: Szasz Diana 
 
 
În articolul de faţă, mi-am propus să realizez o demonstație reala cu privire la reducerea 

abandonului școlar prin accesarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, în speță, prezentarea 
rezultatelor obținute în urma implementării proiectul „Autostrada către Școala”, proiect finanțat în 
apelul Sinergii pentru Viitor, RO10, promotor de proiect Inspectoratul Școlar Județean Brașov.   

Accesarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă  pornesc de la o radiografie complexă, 
concretă și atentă asupra mediului extern și intern în cadrul căruia se dorește realizarea intervenției. 
De aceea, proiectele propun o serie de activități și acțiuni care vizează răspunsuri concrete pentru 
întrebările  Cine suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reuşi să le realizăm? 
Ce valori ne susţin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor? 

Totodată, proiectele educaționale care vizează reducerea absenteismului și implicit a 
abandonului școlar  vizează concentrarea atenției asupra finalităţilor educaţiei: dobândire de 
abilităţi, atitudini, cunoştinţe, aptitudini, credinţe şi valori, cât și a domeniilor funcţionale ale 
managementului: curriculum,  resurse umane, resurse material –financiare,  relaţii comunitare. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de proiecte este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 
succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă.  

Reducerea abandonului școlar prin intermediul proiectului  “Autostrada către Școală”  
Obiectivul general al proiectului a reprezentat îmbunătățirea situației copiilor rromi din unitățile 

de învățământ din județul  Brașov, prin facilitarea accesului acestora la activități de educație 
formală și non-formală, acțiuni și campanii de informare care au ca scop dezvoltarea psihică, 
intelectuală, morală și fizică a acestor beneficiari, dar și conștientizarea beneficiarilor cu privire la 
conceptele de egalitate de șanse, protecția mediului, interculturalitate, prevenirea violenței școlare, 
școala părinților, importanța menținerii și continuării participării beneficiarilor la procesul 
educațional, prin activități de pregătire suplimentară la limba română și matematică. 

În urma implementării proiectului, se desprind următoarele concluzii: 
Abandonul şcolar este o problemă socială care se afla sub incidenţa unor factoride natură: 

individuală, familială şi socială. Astfel încât pentru reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat 
atat cu elevul cât şi cu familia şi cadrele didactice.  Pentru crearea şi impementarea eficientă a unor 
programe şi politici care să ducă la diminuarea acestui fenomen trebuie luate în considerare nevoile 
pe care le au personale care fac parte din grupul ţintă atât beneficiari direcţi cât şi cei indirecţi, deci 
trebuie facută o conexiune între nevoi, resurse, politici şi metode de implementare. 

Proiectele cu finanțare nerambursabilă sunt eficiente în măsură în care ajung  să depăşească 
obiective şi să se transforme într-un stil de viaţă al comunităţii şcolare formate din elevi, cadre 
didactice, părinţi şi membri comunităţii locale. În concluzie, nevoia de interacţiune cu părinţii este 
evidentă. Relaţia dintre familie şi şcoală ar trebui să fie o prioritate pe lista parteneriatelor 
educaţionale.  

Principalele soluţii identificate, viabile în lupta împotriva abandonului școlar sunt de două 
tipuri: soluţii generale, aplicabile și la nivel naţional sau regional şi soluţii locale, posibil de 
implementat cu resurse specifice comunităţilor studiate.  

Soluții generale: accesarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, rromi; crearea unor mini-
campusuri şcolare; conştientizarea importaneței educației, creşterea responsabilităţii sociale,  
asumarea identităţii şi reducerea etichetării. 

Soluții locale: activităţi extracurriculare,  mediatorul şcolar, cultivarea unei atitudini pozitive 
faţă de copii, clase vocaţionale, comunicarea şcoală-familie, măsuri constrângătoare din partea 
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autorităţilor; internatele şcolare, o masă caldă, profesori bine pregătiţi şi motivaţi, responsabilizarea 
copiilor, o şcoală mai atractivă, mai prietenoasă.  

Măsuri eficiente de promovare a educaţiei în școlile cu grad ridicat de abandon școlar: 
implicarea cadrelor didactice „cu mult suflet şi cu multă dăruire”, oferirea de modele (oameni de 
succes), crearea de programe de tip after-school, schimbarea curriculei în sensul realizării de ore 
atractive pentru elevi, activităţi nonformale adaptate nevoilor/aptitudinilor copiilor. 

Măsuri eficiente de comunicare şcoală-familie: vizite la domiciliul elevilor, mediatorii şcolari, 
mediatorii sanitari, atmosferă atractivă în şcoală atât pentru elevi, cât şi pentru părinţii care sunt 
solicitaţi la şcoală, „să nu creadă că îi chemaţi doar să le reproşaţi”, crearea unui climat de încredere 
între profesori şi părinţi, realizarea de ore comune părinte-elev-educator, pentru că astfel „şi 
părintele  e conştient de ceea ce se întâmplă în şcoală”, schimbarea mentalităţii despre şcoala 
profesională, care trebuie văzută ca o alternativă foarte bună pentru formarea de specialişti. 

Prin proiectul “Autostrada către Școala”, aplicând soluțiile, măsurile și abordarea mai sus 
detalitată, s-a reușit reducem abandonul școlar în cele 15 unități de învățământ din județul Brașov, 
cuprinse în proiect. În aces sens stau mărturie nu doar situațiile statistice întocmite la sfârșitul 
proiectului ci și declarațiile directorilor unităților de învățământ vizate  “Şi dacă aş mai prinde alt 
proiect... l-aş lua, l-aş aplica. Adică e un prim caz şi eu sunt mirat ce rezultate am avut... cum i-am 
adus lângă şcoală. Vezi că mergi pe hol şi strigă: domnu’ director, n-am lipsit nicio zi!” (director 
Școala Gimnazială Voila). 
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Dificultățile de învățare – posibil factor de risc al abandonului școlar 

 
 

Prof. Szekely  Krisztina 
Centrul  Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă una din multiplele forme ale eşecului şcolar,concretizandu-se în:  
 
• ieşirea din sistem înainte de absolvirea unuia dintre nivelele acestuia;  
• ieşirea din sistem, indiferent de nivel, fără obţinerea diplomei care atestă  finalizarea nivelului 

respectiv de învăţământ;  
• părăsirea sistemului de învăţământ fără dobândirea unui certificat care să ofere posibilitatea 

integrării pe piaţa muncii;  
• ieşirea prematură din nivelul secundar de educaţie fără integrarea în programe de tipul “şansei 

a doua” (Education at a glass OECD Indication, 2000). 
 
Factorii de natură psihologică ce stau la baza determinării abandonului şcolar  
• eşecul şcolar 
• inadaptarea şcolară  
• insuccesul şcolar  
• conflictele cu administraţia, cu pedagogii, cu colegii din şcoală  
• etichetarea elevului  
• violenţa în mediul şcolar 
 
Cauzele abandonului scolar din perspectiva psihologică: 
a) neadaptarea sistemului educaţional  la cerinţele unor categorii de copii, prin metodele şi 

programele sale, insuficiența  cadrelor didactice, distanţa dintre casă şi şcoală etc.;  
b) caracteristicile afective şi intelectuale ale unor elevi-dificultăti de învățare,copii cu CES 
 
Deci, cunoaşterea problemelor cu care se confruntă un elev în mediul şcolar trebuie să poarte un 

caracter holistic. Abandonul şcolar prin complexitatea sa, atât a factorilor determinanţi, cât şi a 
consecinţelor multiple, impune o tratare integră, implicând nu doar dirigintele, psihologul şcolar, ci 
şi munca întregii echipe şcolare  şi, desigur, familia.  

Studiile arată că  mulți elevi  care au eșecuri școlare și  abandonează  școala, provin din rândul 
elevilor cu dificultăți de învățare. 

Dificultățile de învățare  a acestor elevi se datorează  limitării în prelucrarea anumitor tipuri de 
informații, ceea ce deterimina diverse dificultăți: lipsa organizării, socializare dificilă, predispunere 
la accidente, adaptare dificilă la schimbări, hiperactivitate sau letargie, lipsa atentiei. Desi au 
aptitudini pentru anumite domenii, acesti elevi au randament inegal și deseori nu pot fi incadrati în 
clase obișnuite.  

Expresia dificultăți de învățare se referă la un grup foarte eterogen de elevi. Studii recente arată 
că se pot împărți în trei categorii, în funcție de dificultățile de percepție vizual-spațială, de limbaj si 
de atenție. Majoritatea  acestor elevi sunt încadrați în categoria elevilor cu CES, diagosticați  cu 
diferite  tulburări  psihoafective  și deficiențe  intelectuale. 

Din rapoartele  directorilor  şi profesorilor  din şcolile de masă  reiese   frecvenţa şcolară bună a 
copiilor cu dificultăți de învățare, care sunt incluși în categoria copiilor cu CES. 

Interesul lor de a participa la educaţie, dorinţa de a veni la şcoală împotriva atitudinilor nu tot 
timpul prietenoase ale celorlalţi, dorinţa acestora de a merge la şcoală, a părinţilor lor de a-şi înscrie 
copiii într-o şcoală de masă pentru „a nu-i pierde şi mai mult”, dar şi schimbările în atitudini, 
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demersuri, practici la nivelul şcolilor a făcut ca numărul copiilor cu  CES incluşi în învăţământul de 
masă – la nivelul şcolilor investigate – să fie în creştere 

Chiar dacă actorii şcolii afirmă că, în general, elevii cu  CES au o frecvenţă şcolară bună, aceştia 
se află într-o zonă de risc din perspectiva participării la educaţie. Acest risc poate fi determinat de 
rezultatele şcolare slabe, de riscul de abandon şcolar, de lipsa sprijinului din partea familiei. Toate 
aceste aspecte reprezintă motive pentru care unele unităţi de învăţământ refuză şcolarizarea copiilor 
cu dizabilităţi şi/sau CES, invocând scăderea nivelului de pregătire al clasei sau efectele negative 
asupra rezultatelor şcolii în ansamblu ori la evaluările naţionale 

Abandonul  şcolar apare deci ca o consecinţă a inadaptării şcolare, iar elevul nu benefi ciază de 
experienţele educaţionale şi sociale obişnuite, trăind realitatea şcolară ca ceva străin, inaccesibil 
pentru el. Aceste difi cultăţi de natură emoţional-volitivă şi comportamentală necesită asistenţă 
psihologică şi implicare din partea echipei şcolare. 

Concluzii şi recomandări:  
• Abandonul şcolar este  deci o tulburare comportamentală destul de complexă  
• Consecinţele abandonului şcolar sunt atât în plan intern: psihologice şi pedagogice; cât şi 

extern: socio-economic şi cultural;  
• Rolul echipei de intervenţie este crucial: prezenţa psihologului şcolar – imperativă 
 
Bibliografie: 
 
- Unicef-,,Educatie pentru toti si pentru fiecare,,-2015 
- Abandonul scolar: Abordare psihologica -Veronica Uncu, Maria Penu 
- Ghid de predare invatare pentru copiii cu cerinte educative speciale: culegere de texte. 
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- Neacşu Ioan, (2005). Adaptare şi inadaptare – abordare descriptiv-cauzală şi strategii de 
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Bucureşti, p. 3-10 

 

1956



 
ABANDON ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Prof. înv. primar: Szövérfi Emese 
Școala Gimnazială „Serafim Duicu”, Tg.- Mureș, jud. Mureș 

 
 
Argument: 
Problematica educației copiilor rromi constituie una dintre provocările cu care se confruntă 

mediile social economice și culturale sau civice din România. Ea face parte dintr-o problematică 
mai largă–cea a copiilor aflați în situații de excluziune, de marginalizare din diferite motive- 
necesitând abordări nuanțate în funcție de mai mulți parametric specifici: mediu de rezidență, 
apartenența la un grup minoritar etnic, apartenența la o grupare social cu un status economic 
minimal, etc. 

Marginalizarea reprezintă procesul de situare a indivizilor sau grupurilor pe o „poziție socială 
periferică” sau de „izolare” și implică limitarea „drastică” a accesului la resursele economice, 
politice, educaționale și comunicaționale ale colectivității.  Din această perspectivă, marginalizarea 
se concretizează în plasarea indivizilor și grupurilor sub nivelul minim acceptat din punct de vedere 
economic rezidențial, ocupațional, de educație și instrucțiune, dar și printr-un deficit de posibilități 
de afirmare și de participare la viața colectivității. 

Factori de natură socială: odată cu schimbările democratice survenite după 1989 a avut loc și un 
fenomen de liberalizare al relațiilor sociale. Ca urmare a acestei liberalizări au dispărut forțele 
coercitiv egalizatoare, câmpul social fiind astfel deschis pentru manifestarea identităților de grup, 
dar a prejudecațiilor, stereotipiilor și discriminării latente existente până în acel moment. 

Factori de natură economică: transformările din viața economică- inflația, șomajul, diferențierea 
excesivă a veniturilor salariale, dar și scăderea nivelului de trai, criza de locuințe, etc.- au avut un 
aport decisive la apariția și dezvoltarea fenomenului de marginalizare . 

Misiunea școlii este de a asigura o educație de calitate pentru toți copiii, de a înțelege și de a 
accepta diversitatea etnică, culturală, religioasă, într-un mediu deschis, prietenos și tolerant. 

În acest sens mi-am propus să ofer sprijin elevilor (în special copiilor de etnie rromă, dar și celor 
cu cerințe educative speciale) în vederea rezolvării unor probleme cu care ei se confruntă și să 
încerc implicarea activă a acestor elevi în diverse activități extracurriculare. 

 
Obiective generale: 
 asigurarea accesului la educație pentru copiii de vârstă școlară, în mod special din familii de 

rromi 
 reducerea riscului de abandon școlar, marginalizare și excludere 
Obiective specific: 
 dezvoltarea competențelor de comunicare  
 dezvoltarea sentimentelor de solidaritate, cooperare, prietenie  
 formarea unui comportament adecvat față de cei în vârstă 
 respectatea unor reguli simple de educație ecologică pe parcursul excursiilor și drumețiilor 
 dezvoltarea dragostei față de natură prin cunoașterea frumuseților Terrei prin prezentări de 

filme și alte materiale documentare 
 dezvoltarea capacității elevilor de a-și manifesta sentimentele, trăirile personale prin 

intermediul artei plastice 
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Descrierea activităților: 
1) „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”- atelier de creație literară. În cadrul acestei întâlniri, 

elevii si-au dat frâu liber imaginației lor, participând cu drag la șezătoarea literară. Au recitat, au 
cântat, au povestit, au spus ghicitori, glume, proverbe, zicători, bucurându-se unii de alții. 

2) „De la inimă, la inimă”- activitate caritativă cu program artistic. În cadrul acestei vizite la 
Centrul de Medicină Fifestyle Herghelia, jud. Mureș am avut posibilitatea de-a vedea centrele de 
reabilitate cu ajutorul cărora oameni de vârsta a III-a încerc să menține viața sănătoasă. Am 
prezentat cântece religioase cu care am „îndrăznit” să întărim credința lor în Dumnezeu și ne-am 
rugat împreună pentru puterea de-a suporta suferințele oferite de diferite boli cronice. 

3) „Tradiții populare/ Comorile noastre”- elevii veniți din Școlile din jud. Mureș au avut 
prilejul să cunoască diferite dansuri populare din meleagurile mureșene. Cercul nostru de dansuri 
populare „ Borkéta” a prezentat dansuri specifice moldovene cu mare succes la această festivitate 
susnumită. 

4) „România neîmblânzită”- vizionarea unui documentar de senzație în care sunt prezentate 
ținuturi ale frumuseții și sălbăticiei României, unde destinele sunt dictate de anotimpuri. Creaturi 
parcă desprinse din legendă trăiesc în libertate, aici animalele se luptă pentru supraviețuire. Pe baza 
acestui documentar elevii reproduc secvențe din viața animalelor, reprezentând flora și fauna 
specific României prin intermediul artei plastice. 

5) „Hristos a înviat!”- atelierele fanteziei. Vopsirea ouălor prin tehnica de încondeiere și 
crearea unor felicitări de paști cu tehnica de decupaj. 

6) Excursie la Sântsimion- localitate în jud, Mureș, unde gazdele au arătat cum se îmblânzește 
un cal, cum se călărește pe el, au învățat tehnica tragerii cu arcul, au gustat gulaș făcut din cârnați de 
cerb, au încercat să facă brățare, mingi, coliere prin împâslire, au avut posibitatatea prin drumeții să 
admire Valea Nirajului. 

7) „Copilărie în culoare”- activitate numită să sărbătorească copiii. Realizarea unui colaj cu 
portrete de copii din întreaga lume. 
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Prevenirea abandonului școlar 

 
 

Prof. Şandru Luciana 
  
 
Un fenomen tot mai îngrijorător al societății românești este creșterea abandonului școlar la toate 

nivelurile de învățământ. Acest aspect este cu atât mai grav cu cât elevul ajunge să părăsească 
definitiv școala  la o vârstă cât mai fragedă. 

Cauzele, deși variate, pot fi identificate cu ușurință. Ele pot fi personale, familiale, economice, 
sociale și lista poate continua. Însă ce putem face pentru a împiedica absenteismul și eșecul școlar? 

Ca profesor la ciclul gimnazial am observat că în clasa a V-a elevilor le vine foarte greu să facă 
trecerea de la calificative la note. O notă proastă îi motivează pe unii elevi, pe când pe alții îi face să 
își piardă încrederea în sine și să își piardă motivația pentru învățare. De asemenea, lacunele cu care 
vin din ciclul primar se accentuează tot mai mult în cazul elevilor care nu sunt sprijiniți de familie.  

Astfel, un elev care a terminat ciclul primar cu calificative de suficient și care nu este motivat de 
părinți pentru învățare este un posibil candidat pentru absenteism și pentru abandonul școlar de 
scurtă durată sau definitivă. Acesta este cazul unui elev din clasa a VI-a. Provine dintr-o familie 
monoparentală.  

Mama nu știe să scrie și să citească. În ciclul primar elevul a făcut parte dintr-o clasă numeroasă 
în care existau și alți elevi cu probleme, printre care și un elev cu nevoi speciale, diagnosticat cu 
ADHD.  

Datorită programului prelungit, doamna învățătoare a reușit să îl învețe să citească, însă pentru 
că acasă nu-și făcea lecțiile, nu învăța și nu avea cine să-l ajute la intrarea în clasa a V-a 
cunoștințele sale erau foarte limitate.  

Din păcate, în clasa a V-a a rămas repetent. Nu a mai putut face față volumului foarte mare de 
informații, deoarece el se chinuia să recunoască literele.  

Familia nu se interesa deloc de progresul sau eșecul lui școlar. Deși slab la învățătură, reușea să 
se facă plăcut de colegi și de unii profesori. Fusese învățat din ciclul primar să aibă grijă de florile 
din clasă, activitate de care se ocupa cu succes și în clasa a V-a. În anul următor fiind într-o clasa 
mai slabuță, a reușit să treacă clasa. În clasa a VI-a, mai mare deja cu un an decât restul colegilor săi 
a început să absenteze ajungând să abandoneze școala pentru scurtă durată.  

Din fericire în urma stabilirii unei relații strânse între școală și familie, mama în acest caz, 
elevul a fost adus la școală . Este necesar în astfel de cazuri ca părinții să conștientizeze importanța 
educației pentru copiii lor, să se arate preocupați de formarea profesională și de perspectivele lor 
sociale. 

O altă măsură de prevenire a abandonului școlar este sprijinirea școlii. Cadrele didactice trebuie 
să fie calificate și motivate pentru procesul instructiv-educativ și instituțiile să fie dotate 
corespunzător.  

De asemenea, proiectarea unor activități de orietare profesională care să se desfășoare pe 
parcursul școlarizării.  

În realizarea acestei activități ar fi necesar să se pună accentul pe ceea ce poate să facă elevul și 
de cererea pieței muncii. 

Întrucât activitatea de înlăturare a abandonului școlar este mai dificilă decât prevenirea acesteia, 
considerăm că este necesară elaborarea unor strategii de tratare individualizată și diferențiată a 
elevilor aflați în această situație.   

 

 
Bibliografie:  
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ABSENTEISMUL – PRIMUL PAS SPRE ABANDON 
 
 

Înv. Prof. Mariana Gheorghița Șerban 
Școala Gimnazială ”Sabin Manuilă” Sâmbăteni, Arad 

 
 
Pentru părinţi ”cartea nu mai reprezintă o prioritate”, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. 

Emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt 
lăsaţi unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă doar superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Multe evenimente din viaţa noastră pot fi evaluate ca fiind ameninţătoare sau negative. 
 
Care sunt resursele personale pe care le poţi activa pentru a te adapta acestor situaţii? 

 Probleme legate de învăţătură 
 Conflicte cu părinţii 
 Conflicte cu profesorii 
 Presiunea colegilor 
 Dezechilibru emoţional: nelinişte, depresie, supărare, frică 
 Responsabilităţi-sarcini de realizat în familie 
 Schimbări profunde- decesul unui părinte/plecarea în străinătate 
 Altele 

 
Stresul, frica, furia sunt semne de avertizare, prin care organismul ne avertizează că ceva nu este 

în regulă, că ceva ar trebui schimbat: 
 a te simţi temător, nervos, îngrozit;  
 a te îngrijora legat de ceea ce este posibil să se întâmple,  
 a-ţi imagina ceea ce este mai rău; a te simţi iritabil, firav, prost dispus;  
 a te simţi supraafectat de lucrurile din jurul tău;  
 a te simţi furios, supărat, combativ; 
 a te simţi neodihnit, nerăbdător, agitat/neastâmpărat; 
 a avea probleme în a adormi sau a avea un somn odihnitor;  
 a te simţi epuizat, obosit, plictisit. 

 
Iată câteva întrebări la care încercăm să găsim un răspuns: 
De ce este importantă învăţarea? 

- pentru că te face o persoană mai educată 
- pentru că te face o persoană mai puţin ignorantă 
- pentru ca vei avea argumente atunci discuţi un anume subiect cu cineva informat 
- pentru că nu poți decide dacă vrei sau nu să știi ceva sau dacă este sau nu important până nu ai 
învăţat despre el 
- pentru că s-ar putea să vezi lumea şi oamenii altfel decât până acum 
- pentru că s-ar putea transforma într-un prilej de reflecţie pentru tine 
- pentru că s-ar putea să găseşti ceva care te va ajuta să te cunoşti mai bine 
- pentru că învăţând îţi sporeşti încrederea în tine şi te dezvolţi 

De ce să studiez permanent? 
- pentru dezvoltare şi succesul personal: suntem nevoiţi să ţinem pasul cu schimbările care au loc în 
societate 
- pentru a avea rezultate cât mai bune: procesul instructiv “te învaţă să înveţi” 
- pentru a rezolva probleme complexe cu care ne confruntăm astăzi 
Pentru cine să studiez? 
- pentru mine însumi: eu sunt arhitectul dezvoltării personale, tu trebuie să vrei să creşti, să te 
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dezvolţi, să te provoci permanent să scoţi ce este cel mai bun din tine 
- pentru cei din familie: ajutându-mă pe mine pot să îi ajut şi pe ceilalţi 
- pentru societate, fiecare are un loc valoros în societate 
- pentru omenire: nimeni nu îţi poate garanta că nu poţi face ceva care va rămâne în istorie 

Cum să studiez permanent? 
- fii treaz: fii atent la tot ce se întâmplă în jurul tău şi trage învăţămintele necesare 
- fii interesat: pune-ţi întrebări şi găseşte răspunsuri la aceste întrebări, descoperă lucruri noi 
- exploatează greşelile, ia-le ca pe oportunităţi de a învăța ceva şi ca pe eşecuri 
- adoptă o atitudine pozitivă: nu respinge nimic până nu te-ai convins ca nu îţi foloseşte la nimic 
- învaţă să înveţi – perfecţionează-ţi modul de a învăţa 

Câteva tehnici de automotivare venite în sprijinul copilului: 
- elevii trebuie învăţaţi să îşi spună printr-un limbaj interior că data viitoare vor obţine rezultate mai 
bune 
- trebuie să deprindă folosirea celor mai bune metode de învăţare 
- este important să îşi argumenteze părerile, prin discuţii deschise la ore astfel încât profesorul să îşi 
dea seama de atitudinea pe care aceștia o au faţă de şcoală, societate 
- prin colaborarea şi participarea activă la luarea unor decizii, elevii îşi pot dezvolta propria 
motivaţie şi pot relaţiona mai bine cu colegii 
- elevii trebuie să îşi pună întrebări, să argumenteze şi să sintetizeze cele citite 

 
Abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de societate, deci el nu poate fi eliminat. 

Eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul şcolar este practic imposibilă, măsurile de 
prevenire nu-şi pot propune decât intervenţii asupra factorilor responsabili de abandonul şcolar în 
vederea limitării acţiunii lor nocive.  

 
Deseori măsurile preventive nu sunt bine coordonate şi ele nu-şi ating scopul. 
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COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 

Prof. înv. primar ȘERBAN MARILENA SIMONA 
Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” Pătârlagele, județul Buzău 

 
 
Un  element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  
 
Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 

dar în grupul de la școală fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină 
să îndrăgească mediul şcolar.  

 
Evaluarea pe care o poate face învățătoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 

ale fiecărui copil.  
 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 
În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată.  
 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 

lor, răspândit prin numeroase teritorii, le creează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

  
Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 

liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 
Privitor la această temă – Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este 

o temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu.  

 
La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala 

trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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STUDIU DE CAZ – ABANDON ȘCOLAR 

 
 

Prof. Șofron Alina 
Școala Gimnazială Nr. 1 Luduș, jud. Mureș 

 
 
I.Istoricul cazului  
 
A. Date de identificare: M. C. are 14 ani, provine dintr-o familie dezorganizată, în prezent 

locuieşte împreună cu mama sa, tatăl sau a decedat în urmă cu un an. Provine din mediul rural. 
B. Acuze principale: se prezintă la cabinet însoţită de mamă, pe motiv de refuz şcolar de 

aproximativ 3 luni. 
C. Istoricul tulburării prezente: M. C.  urmează cursurile la Şcoala Generală Valea Largă. Până 

în urmă cu un an şi jumătate (perioada de debut a bolii tatălui ) era o elevă silitoare căreia îi plăcea 
să înveţe şi să meargă la scoală. De asemenea îi plăcea să citească foarte mult. Declinul său şcolar s-
a accentuat după decesul tatălui refuzând să mai frecventeze şcoala. A început să aibă conflicte 
repetate cu mama sa, aflată pentru prima oară în situaţia de a conduce familia şi cu profesorii de la 
clasă.  
Toate aceste conflicte repetate precum şi lipsa motivării au condus la repetarea anului şcolar şi 
integrarea într-un anturaj dubios. În ciuda insistenţelor mamei, a profesorilor, a foştilor colegi, 
situaţia s-a agravat, absenteismului şcolar adăugându-i-se fuga repetată de acasă. Singurele tentative 
de reluare a activităţii şcolare s-au produs în urma şantajului iniţiat de mamă ,,dacă mergi la şcoală 
o să-ţi cumpăr calculatorul pe care ţi-l doreşti,, dar acestea au eşuat în scurt timp .În ultimele trei 
luni nu a frecventat deloc şcoala. 

D. Istoric psihiatric: fobie şcolară asociată cu izolare socială, iritabilitate, ideaţie depresivă 
E. Istoric personal şi social: M. C.  este singurul copil la părinţi.  Relaţia pe care a avut-o cu 

tatăl a fost foarte bună, acesta susţinând-o mereu în momentele dificile. A fost pentru M. C. singura 
persoană pe care a admirat-o şi respectat-o necondiţionat, fiind de asemenea şi un model de reuşită 
profesională (inginer agronom). Pierderea sistemelor morale de referinţa prin decesul tatălui au avut 
un impact puternic asupra fetei. Relaţia pe care o are cu mama este deficitară, fata este conştientă de 
eforturile şi de suferinţa mamei dar nu suportă sfaturile ,,depăşite,, ale acesteia şi amestecul în viaţa 
sa. M. C.  o vede pe mama sa ca fiind ,,slabă şi fară tărie,, ceea ce înseamnă că mama nu este un 
sistem moral de referinţă pentru fată. Astfel a intrat într-un grup nepotrivit cu vârsta ei. Aceştia ştiu 
să se distreze şi care în sfârşit o înţeleg pentru că sunt persoane mature  capabile să poarte o discuţie 
normală spre deosebire de colegii săi, etichetaţi drept puştani fricoşi interesaţi de jocuri pe 
calculator şi fotbal,, astfel s-a realizat transferul sistemelor morale de referinţă 

F. Istoric medical :Nu avea nici un fel de probleme medicale care să-i influenţeze funcţionarea 
psihică. 

G. Status mintal: Este bine orientată tempo-spaţial cu dispoziţii depresive. 
H. Diagnostic DSM IV: desemnează dificultatea sau incapacitatea copilului/ adolescentului de 

a se duce la şcoală, acesta manifestând un tablou complex, care include conduite de refuz, de 
inhibiţie şi izolare adesea puternic regresive. În conformitate cu DSM IV refuzul frecventării şcolii 
poate fi diagnosticat fie ca anxietate de separare, fie ca fobie simplă specifică. Termenul de fobie 
şcolară este controversat deoarece fobia implică un stimul specific, dar şcoala reprezintă un 
ansamblu de stimuli. 

 

I. Formularea cazului  
A. Factori precipitanţi: Decesul tatălui care era un sistem de referinţă pentru ea şi de asemenea 

un punct de sprijin în momentele critice a precipitat şi menţinut starea depresivă, care a fost un 
factor declanşator pentru fobia şcolară 
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B. Examinarea cogniţiilor şi comportamentelor actuale Ţinuta rebelă pe care a adoptat-o,  
limbajul intenţionat la limita obscenităţii, banalizarea situaţiilor dificile, fuga de acasă şi refuzul de 
a participa la ore şi conflictele pe care le are cu mama şi cu colegii, starea de iritabilitate continuă 
precum şi tendinţele de izolare socială cu ideaţii depresive desemnează situaţia critică în care se află 
aceasta. Crede că ştie ce face şi nu vrea să fie condusă de mama ale cărei sfaturi sunt depăşite   

C. Examinarea longitudinală (evoluţia în timp) a cogniţiilor şi comportamentelor : M. C. a 
crescut într-o familie cu un tată protector iar mama era mai absentă în educarea fetei. Sarcina ei era 
să înveţe bine în timp ce tatăl îi asigura cele necesare .Avea suficient timp să-si organizeze 
activităţile de învăţare. Astfel era o elevă bună. Apare dorinţa de a face totul la standarde înalte 
.Tatăl fiind un om cu principii, care a reuşit profesional, dar care este şi  protectorul C., apare 
credinţa ca o persoană puternica să o ajute să controleze situaţia ca să poată să-şi atingă obiectivele. 
O altă credinţă centrală apare în momentul în care tatăl decedează sistemul de referinţa cade, iar C. 
transferă credinţele ei aspra cercului de prieteni pe care îi percepe ca oameni puternici care o pot 
ajuta împrumutând de la acestea falsele credinţe despre viaţă ,,nimic nu are sens ,, 

D. Aspecte pozitive ale subiectului: C. este o persoana inteligentă, cu o sănătate fizică bună. 
Iubeşte arta, cărţile şi muzica. De asemenea îi place să scrie poezii, pasiune pe care o avea şi tatăl 
ei. 

E. Ipoteza de lucru: C. a dezvoltat fobie şcolară în urma depresiei pe care a avut-o în urma 
decesului tatălui său, care era un sistem de referinţă pentru fată. Pierzând sistemul de referinţă s-a 
precipitat ideaţia depresivă care a avut ca consecinţă majoră refuzul şcolar ca fază incipientă a 
fobiei şcolare.  

Planul terapeutic 
A. Listarea problemelor:- fobie şcolară, ideaţie depresivă, stimă de sine scăzută şi asertivitate 

scăzută, abilităţi sociale deficitare. 
B. Scopuri terapeutice: 
Reducerea gândirii negative cu impact asupra ideaţiei depresive, stimularea asertivităţii şi 

formarea abilităţii de rezolvare de probleme practice, îmbunătăţirea abilităţilor sociale cu impact 
asupra trăsăturilor de personalitate dependent 

C. Planificarea consilierii:  Planul de tratament viza, în primă fază, diminuarea depresiei 
subclinice ca motiv iniţial aş refuzlui şcolar. De asemenea ne-am planificat să lucrăm asupra 
întăririi stimei de sine, diminuarea irascibilităţii şi îmbunătăţirea abilităţilor sociale şi de rezolvare 
de probleme.  

 
 
Bibliografie: 
 
1. Băban, Adriana (coord.), Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de 

dirigenţie şi consiliere, Cluj-Napoca, 2001 
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ŞCOALA PĂRINŢILOR 

 

Prof. Şopterean Maria-Cristina 
Colegiul Tehnic ,,Victor Ungureanu’’ Câmpia Turzii 

 
 
,,A educa înseamnă a porni de la ceea ce este, cu scopul de a conduce spre ceea ce e mai bine,,  

(Adolphe Ferrier ) 
 
„Avem nevoie unii de ceilalţi. Fiecare raport interpersonal ne îmbogăţeşte, ne oferă informaţii 

pentru interacţiunile viitoare, ne dezvoltă competenţa intercunoaşterii.” 
Într-o societate în continuăs chimbare şi transformare, cu tineri rebeli, libertini, dornici de 

autonomie şi independenţă afectivă, materială, profesională, relaţia părinte-copil este una din ce în 
ce mai dificilă, cu noivalenţe, declanşatoare adesea, de situaţii tensionate şi neînţelegeri. 

Tinerii aşteaptă părinţi moderni, non-conformişti, care să le fie alături în drumul dezvoltării 
personale.  

Şcoala aşteaptă colaboratori deschişi, părinţi voluntari, capabili să înţeleagă şi să iniţieze 
parteneriate educaţionale. 

Educaţia părinţilor se impune astfel, ca necesară, atât pentru rolul acestora în creşterea şi 
educarea copiilor, cât şi pentru democratizarea educaţiei, părinţii fiind pregătiţi şi antrenaţi să 
participe la deciziile privind educaţia copiilor într-o şcoala deschisă, „prietenoasă”, receptivă la nou. 

Lucrul efectiv cu părinţii, în decursul anilor, implicarea acestora în discuţii pe teme legate de 
cunoaşterea personalităţii copilului - o necesitate pentru o dezvoltare armonioasă, ne-a determinat 
să realizăm această ofertă educaţională, care să vizeze, pe termen lung, şi formarea de formatori în 
domeniul educaţiei părinţilor, selectaţi dintre cei mai activi membri de club. 

În iniţierea acestui program am plecat de la nevoia reală a părinţilor de a fi informaţi despre 
dezvoltarea  copilului lor dar şi despre rolul educativ pe care îl au, de la necunoaşterea psihologică a 
perioadelor „critice” ale dezvoltării (pubertate, adolescenţă), de la insuficienta cooperare a şcolii cu 
familia, lipsa unui feed- back între cele două instanţe educative, absenţa sau caracterul ocazional al 
deciziilor comune, inexistenţa unui dialog deschis din ambele părţi. 

Trăind într-o comunitate numeric redusă, proiectul îşi propune să încurajeze flexibilitatea 
familie – şcoala – organe locale autorizate, precum şi legătura dintre generaţii.  

De asemenea, posibilităţile locale de implicare şi culturalizare sociala fiind minime, activităţile 
din proiect, pot deveni o formă de emancipare socială, spirituală, de corectare şi schimbare a unor 
prejudecăţi, şi de ce nu ...? o exersare a abilităţilor de autocunoaştere şi descoperire de sine, ca adult 
responsabil şi ca factor educativ important în triada şcoală -  familie - societate. 

Lumea contemporană tinde în permanenţă spre ideatic, dar acest lucru presupune de multe ori 
incertitudine.  

Stresul zilnic, dificultăţile materiale, lipsa implicării suficiente a părinţilor au ca rezultat, nu de 
puţineori, dificultăţi de integrare în viaţa socială a copiilor precum şi abateri comportamentale ale 
acestora. 

Scopul proiectului „Şcoala Părinţilor” este, aşadar, sprijinirea funcţie educative a familiei şi 
facilitarea cunoaşterii şi respectării personalităţii copilului.  

Vom urmări sensibilizarea, informarea, educarea şi formarea unor abilităţi parentale superioare, 
într-un cadru optim de comunicare şi colaborare. 

 
Echipa de proiect vă doreşte CURAJ în a explora şi adopta noi tehnici de educare şi comunicare 

cu copiii dumneavoastră! 
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ABANDONUL ŞCOLAR ÎN MEDIUL RURAL 

 

Prof. Ştefan Marcela 
Şcoala Gimnazială Cruşeţ, judeţul Gorj 

 
 

Educația reprezintă baza emancipării individuale şi are un impact major asupra dezvoltarii 
întregii noastre societăţi. Asigurarea şanselor egale la o educaţie de calitate are o importanţă majora 
pentru toţi copii. 

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolăreşte o prioritate a sistemului de 
educaţie deoarece factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi diversifică, ca o consecinţă a 
adaptărilor la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai provocator în care 
sistemul de învăţământ funcţionează. 

Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze. Şcoala are un 
rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru viitorul societăţii. Ea are în acelaşi timp un 
rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. 

Abandonul şcolar apare îndeosebi în familiile dezorganizate, cu condiţii materiale precare şi 
nivel de trai scăzut, unde lipsa interesului pentru scoala atât din partea părinţilor, cât şi al copiilor, 
ne supravegherea lor de către părinţi, fie prin lipsa de autoritate a acestora, fie prin plecarea lor la 
muncă în străinătate sunt factori ce sporesc amploarea fenomenului abandonului şcolar. O altă parte 
a copiilor abandoneaza scoala pentru că provin din familii cu părinţi alcoolici, divorţaţi sau 
decedaţi, situaţii în care aceştia nu mai pot să constituie un model educativ pozitiv.  

Există şi situaţii în care familia consideră că este mai utilă folosirea copiilor pentru a întregi 
veniturile. Această situaţie se găseşte în mediul rural, unde copiii trebuie să munceasca pământurile 
şi sunt folosiţi pe post de ciobani sau trimişi la muncă în alte familii. 

 În România, există numeroase şcoli izolate şi lipsite de dotările necesare, aflate în zone 
defavorizate, în care saracia restrânge dramatic posibilitatile părinţilor de a asigura copiilor 
condiţiile necesare educaţiei. Accesul la educaţie al copiilor provenind din familii sărace este o 
problemă atât de natură educaţională, cât şi socio-economica. Cauzele pentru care acestor copii le 
este îngrădit accesul la educaţie sunt în egală măsură legate de disfuncţiile din sistemul educaţional, 
cât şi de problemele de natură socio-economica, pornind de la imposibilitatea asigurării hranei 
zilnice şi a pacheţelului pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei adecvate fiecărui anotimp şi 
terminând cu cheltuielile educaţionale care depăşesc cu mult posibilitatileparintilor, care sunt 
confruntaţi astfel cu o situaţie paradoxală, în care beneficiile materiale condiţionate de frecventarea 
şcolii sunt cu mult sub costurile educaţionale pe care le presupune participarea şcolară. 

Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităţilor de 
succes socio-profesional pentru absolvenţi. Lipsiţi de motivaţie, mulţi dintre elevii claselor 
gimnaziale renunţă în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau, muncind ca zilieri la oameni mai avuţi din sate. Saracia comunităţilor din zonele defavorizate 
limiteaza posibilitatile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare educaţiei. Această stare 
provoacă deseori, exploatarea copiilor prin muncă de catre părinţi. Lipsa interesului pentru şcoală se 
explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinţilor şi prin lipsa de 
cultură a comunităţii care poate fi susceptibilă faţă de instituţiile formale. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieţii 
de familie, consecinţă a divorţului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergenţa metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinţilor, atitudinea rece, indiferentă sau 
dimpotrivă, tiranică a acestora, iată alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Mai mult, migrarea forţei de muncă spre Ţările din Uniunea Europeană îi afectează tot mai mult 
pe copii, care fie ca isi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude (bunici sau apropiaţi), al 
căror control şi influenţa asupra copiilor sunt superficiale, cu efecte directe asupra stării 
comportamentale şi a situaţiei şcolare. Părăsirea şcolii de către unii copii este determinată şi de 
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atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia unui loc de 
muncă. 

Şcoala nu dispune de fonduri proprii pentru sustinerea diferenţiată a familiilor O participare 
scăzută la educaţie se înregistrează şi în cazul copiilor cu cerinte educaţionale speciale. Cunoştinţele 
insuficiente ale personalului didactic din şcolile integratoare din învăţământul de masă de a lucra cu 
elevii cu dizabilităţi, infrastructura educaţională inadecvată nevoilor acestui tip de elevi, precum şi 
deficienţele de comunicare între şcoală şi comunitate contribuie la cresterea numărului de elevi cu 
dizabilităţi care nu sunt cuprinşi în învăţământ (sunt nescolarizati), precum şi la absenţa unui sistem 
de monitorizare a modului de integrare a acestora în învăţământul de masă 

Abandonul şcolar este rezultanta unei combinaţii de cauze interne şi externe, de factori interni şi 
factori externi.. Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflati într-o anumită 
configuraţie pedagogică, psihologică şi socială care determină la rândul ei mai multe consecinţe 
imediate dar şi de durată. 

Abandonul şcolar timpuriu se raportează la nivelul de educaţie şi statutul profesional al capului 
familiei, originea etnică, zona în care locuieşte familia şi nivelul de sărăcie al acesteia. În anumite 
situaţii, părinţii au slujbe temporare pe piaţa neagră şi tind să-şi implice şi copiii în aceste activităţi, 
ceea ce determină prezenţa redusă a acestora la şcoală. Mulţi copii frecventează numai învăţământul 
obligatoriu şi nu isi măresc şansa de a pătrunde pe piaţa muncii prin frecventarea formelor de 
învăţământ profesionale/ocupaţionale sau postliceale.  

Trebuie remarcată scaderea valorizării educaţiei în rândul familiilor care întâmpină probleme de 
natură socio - economică, ceea ce conduce la abandon şcolar şi reorientarea copiilor catre piata 
muncii. În lipsa unor măsuri adecvate, acestea pot conduce la o perpetuare pe termen lung a stării de 
sărăcie, prin crearea unui cerc vicios saracie - educaţie redusă, lipsa de educaţie sărăcie. Datorită 
efectelor pe termen lung, între sărăcie şi accesul la educaţie există o relaţie de influenţă reciprocă, 
lanţul cauzal conducând la transmiterea inter - generaţională a stării de sărăcie, cu efecte atât la 
nivel individual cât şi colectiv, societal. Cu alte cuvinte, unui copil provenind dintr-o familie aflată 
în sărăcie extremă, din cauza lipsei de resurse materiale şi a suportului social adecvat, i se va limita 
accesul la educaţie şi la instruire profesională adecvată. Lipsa instruirii şcolare şi profesionale va 
scadea şansele sale pe piaţa muncii şi va creşte riscul de excludere socială, iar efectul pe termen 
lung este căderea sa sub pragul de sărăcie, transmiţându-se astfel starea de sărăcie de la o generaţie 
la alta. 

Prevenirii abandonului şcolar presupune o serie de demersuri atât prin valorificarea resurselor 
existente la nivelul școlii, cât și prin dezvoltarea unor rețele de comunicare și colaborare la nivel 
comunitar: monitorizarea absenţelor; demersuri de contactare a familiei, telefonic sau prin adrese de 
înştiinţare a părinţilor; întâlniri cu părinţii; vizite la domiciliul copilului, consilierea copilului şi a 
familiei; discuții cu reprezentanții legali și cu asistentul social de la primărie; strategii de abordare 
diferenţiată în procesul de preaînvăţate; 

Stimularea motivaţiei şi interesului pentru învăţare implicarea elevilor în activităţi 
extracurriculare; intervenţie specializată prin mediatori şcolari, profesori consilieri şcolari; 

Acordarea de sprijin financiar prin burse de studii; Programe şi proiecte implementate de 
unităţile de învăţământ. Cei care abandoneaza scoala nu vor avea formaţia morală şi civică necesară 
rolului de părinte şi a celui de cetăţean al comunităţii. 
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Rolul disciplinelor tehnologice în reducerea abandonului școlar 
 
 

Prof. ing. Ștefanache Adelina,  
Şcoala Profesională, Fântânele, judeţul Iaşi 

 
 
Abandonul școlar este o problemă din ce în ce mai mare în România. Statisticile Eurostat spun 

că 270.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, adică 19% din totalul populației din 
această categorie de vârstă, abandonează timpuriu școala pe care o urmează sau nu se mai înscriu la 
o altă formă de școlarizare după finalizarea studiilor obligatorii. În țările Uniunii Europene, doar 
11% dintre tinerii din această categorie de vârstă renunță la cursuri înainte de vreme, aceasta fiind și 
ținta spre care tinde și țara noastră până în anul 2020. 

 Deși, uneori, succesul social nu este dependent de succesul academic, școala nu trebuie 
abandonată. Desigur că pot da exemple celebre, precum Bill Gates, fondatorul Micosoft, sau Mark 
Zuckerberg, proprietarul Facebook, care au abandonat facultatea și care se numără acum printre cei 
mai bogați oameni ai lumii, dar acestea sunt excepții. Contraponderea la acest argument este că 
peste 90% dintre oamenii de succes din lume NU au abandonat școala sau facultatea. Din punct de 
vedere psihologic, motivele principale ale unui tânăr care abandonează școala sunt ereditare, sociale 
și educaționale. Sărăcia este principalul motiv, urmat de lipsa de cunoaștere cu privire la beneficiile 
educației și neimplicarea părinților sau tutorilor. 

Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; elevii nu mai consideră școala un viitor. Efectele abandonului şcolar 
demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai, cei care 
abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, 
nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei 
comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel 
de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Educația contra abandonului școlar se face atât la nivel individual, cât și național, prin programe 
de educare a părinților cu privire la beneficiile școlii pentru copiii lor și prin programe de finanțare, 
în cazul familiilor lipsite de posibilități materiale. Prevenția abandonului școlar, a absenteismului 
școlar sau a lipsei totale de școlarizare se face prin efort comun al instituțiilor statului, personalului 
didactic, părinților, psihologilor de școală și/sau asistenților sociali. 

Deși tehnologiile digitale sunt pe deplin integrate în modul în care oamenii interacționează, 
muncesc și fac comerț, ele nu sunt încă pe deplin exploatate în sistemele de învățământ și formare 
din întreaga Europă. Un studiu recent privind echipamentele digitale existente ]n prezent în școlile 
din Uniune a arătat că 63 % dintre elevii de nouă ani nu învață într-o școală „foarte bine echipată 
din punct de vedere digital” (cu echipamente adecvate, internet în bandă largă de mare viteză și 
„conectivitate” ridicată). Cursanții de astăzi așteaptă mai multă personalizare, colaborare și 
relaționare între învățarea formală și cea informală, iar o mare parte dintre aceste dorințe pot fi 
realizate prin învățarea asistată digital și dobândirea de abilități și competențe tehnico-profesionale. 

În UE se creează un nou decalaj digital, între cei care au acces și cei care nu au acces la 
învățământul inovator bazat pe tehnologie, ca urmare a acestei fragmentări a piețelor și abordărilor. 
De asemenea, UE riscă să rămână în urma altor regiuni ale lumii. SUA și anumite țări din Asia 
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investesc în strategii bazate pe discipline tehnologice și digitale pentru remodelarea învățământului 
și formării. Ele își transformă, modernizează și internaționalizează sistemele de învățământ, 
obținând rezultate concrete în școli și universități în ceea ce privește accesul la învățământ și costul 
acestuia, metodele de predare și reputația la nivel internațional.  

Formarea competenței tehnico-profesionale a unui absolvent este asigurată prin instruirea sa 
complexă și progresivă, pornind de la problemele generale ale profilului spre cele specifice unui 
grup de meserii. Astfel, studiul diferitelor discipline de specialitate tehnologică și efectuarea 
activităților practice complementare, se vor baza pe fondul de cunoștințe formate prin studierea 
disciplinelor de cultură generală. Între acestea se stabilesc legături complexe, fiecare având 
importanța sa proprie. 

Disciplinele tehnologice trebuie privite ca părți ale aceluiași întreg constituit de procesul de 
învățământ. Ele nu pot fi privite unilateral, ca o parte teoretică pe care se construiesc abilitățile 
practice ale viitorului profesionist, ci în unitate cu ele: ceea ce le diferențiază este conținutul 
facilităților pedagogice pe care urmează a le realiza elevii. Cât privește raportul acestora cu 
instruirea practică, trebuie menționat că prin astfel de activități de instruire, elevii își însușesc 
cunoștințe și își formează în același timp deprinderi, o sarcină comună a tuturor disciplinelor de 
instruire fiind aceea a formării capacităților intelectuale, a aptitudinilor și deprinderilor. 

Prin abordarea judicioasă și corectă a disciplinelor de cultură generală și a celor de cultură 
tehnică de specialitate, absolventul unei forme de învățământ poate fi corespunzător pregătit pe plan 
cognitiv, psihomotor și afectiv pentru situațiile în care se va confrunta în practica socială. 

Majoritatea tinerilor visează să muncească în străinătate, fără, însă, să-și termine studiile. 
O strategie de reducere a abandonului școlar se concretizează în implementarea  proiectelor 

ERASMUS+ VET (mobilitate elevi) care creează oportunitatea tinerilor de a-și dezvolta 
competențele lingvistice și profesionale cu șanse de inserție pe piața muncii din țară și UE, crescând 
totodată stima și încrederea de sine. 

Aceste proiecte ERASMUS+ VET facilitează, pe lângă faptul că asigură efectuarea de stagii de 
practică la diferite organizații și agenți economici în domeniul în care sunt pregătiți (agricultură, 
mecanică, industrie alimentară, electronică și telecomunicații), și dezvoltarea personală și 
profesională cu șanse de reușită în accesarea de fonduri europene și parcurgerea unui traseu 
profesional de succes pe specializarea dobândită. 

Elevii, care participă la aceste proiecte, devin ei înșiși exemple convingătoare pentru colegii săi, 
pentru comunitate, determinând reducerea absenteismului școlar și, implicit, scăderea ratei 
abandonului școlar în rândul adolescenților. 
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Modalități de prevenire a abandonul școlar 

 
 

Ștefănescu Valentina, Grădinița nr. 19, Botoșani 
  
 
Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă  societatea contemporană. 
Pentru a putea reduce acest abandon școlar, ar fi bine să identificăm și sa studiem câteva cauze. 
O educatie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi se continuă în grădiniță și 

școală. Tot ce se săvârșește sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare. 
O bună intervenție a cadrului didactic prin însuși procesul educative pe care-l desfășoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului școlar prin intervenția acestuia la nivelul 
factorilor de risc-individuali, familiali, școlari  a celor determinați de mediul cu potențial delictogen 
ș.a.m.d, care-l pot acuza. 

Pentru o bună intervenție se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 
competențelor cadrelor didactice de lucru in echipă și de folosire a planificării strategice în vederea 
identificării factorilor care ar favoriza apariția unor astfel de situații de risc la nivelul școlii, pentru 
prevenirea  și în ultimă instanță pentru rezolvarea unor situații de criză cu effect de abandon școlar. 

Factorii de risc ,cum ar fi cei comportamentali, sunt factori care reprezintă ansamblul 
încălcărilor și abaterile tinerilor de la normele de conviețuire social. Delicvența juvenilă se referă la 
violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulți. 

Factorii psihologici 
In evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ținut cont de factorul-

agresivitate, sau de cel de instabilitate afectivă sau comportamentală. 
Factori sociali și alți factori care pot provoca abandonul școlar. 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului școlar ar putea fi: 
  - Identificarea elevilor aflați in abandon sau risc  de abandon școlar in vedera menținerii 

acestora  în sistemul învățământului guvernamental de zi. 
  - Implicarea sistemului familial in reabilitarea școlară și social a elevului  cu risc de abandon 

școlar. 
  - Creșterea gradului de implicare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon sau 

risc de abandon școlar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul școlar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenție bine organizat. 
Există și cazuri în care părinții încurajează să încalce normele valorilor școlare prin atitudinea 

lor față de școală. 
Ca forme principale de manifestare a deviației școlare putem aminti ca fiind mai grave din punct 

de vedere social și comportamental: fuga de la școală, absenteismul, abandonul școlar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul, suicidal. 

Una din cele mai grave probleme cu care se confruntă învățământul școlar este abandonul 
școlar. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului școlar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului și trecerea la democrație s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
școlii. Ei au fost încurajați și de atitudinea părinților  pentru care, cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanția asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forței de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie își urmează 
părinții, fie sunt lăsați în grija unor rude sau cunoștințe apropiate, care se ocupă superficial de 
situația școlară a copiilor.  

De asemenea, se are în vedere reinserția școlară a celor în cauză prin încredințarea unor 
responsabilităti în cadrul colectivelor școlare din care fac parte, depistarea și corectarea anomaliilor 
comportamentale în relația copil- părinte, intensificarea colaborării școală- familie pentru 
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identificarea anturajului elevului și luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influiența 
negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon școlar, care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă și învățare. Astfel, se afirmă că ,, cel mai mare abandon  se înregistrează în cadrul școlilor de 
ucenici  sau profesionale,,. De fapt, cei care abandonează școala profesională sau clasele de ucenici 
o fac pentru că, oricum, ei sunt oamenii ,,certați,, cu școala. 

De asemenea, este menționată aprecierea (fără vreo susținere) potrivit căreia, în mediul rural 
abandonul școlar crește iarna,,, în condițiile lipsei de subsistență,, și din cauza lipsei hanei sau a 
îmbrăcămintei necesare. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condițiilor naturale de 
practicarea unor îndeletniciri îi fac pe copii sa-și urmeze părinții la muncă, abandonând școala. 

Școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. 

Nu se vorbește de asemenea , de încrederea populației în înstituția școlară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învățătură înglobată în ele. De asemenea, o companie serioasă de 
combatere a abandonului școlar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a școlii din 
abandonarea în care se găsește. 

Cauzele principale ale abandonului școlar sunt cele economice, socio-culturale, sau religioase 
psihologice și pedagogice. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon școlar-icapabil să se adapteze și să funcționeze 
adecvat în contextual clasei tradiționale; rezultatele școlare sub medie- nu-și stabilește obiective 
profesionale, prezintă absenteeism, ostilitate față de adulți și reprezentanții autorității școlare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existențial cu problem  economice serioase, nu 
este implicat în nici o activitate organizată de școală, nonformală sau formală. 

Educatoarea are un rol decisiv în formarea conceptului despre școală a copiilor preșcolari și 
viitori școlari. 

Educația pentru toți  este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare  în  parte, de 
responsabilitatea și implicarea tuturor ca ea să devină realitate din care fiecare să învețe și să se 
dezvolte. 
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ABANDONUL  ȘCOLAR 

 
 

Prof. Șuică Marinela,  
Colegiul Tehnic Energetic București 

 
 
Abandonul școlar constă în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ, indiferent 

de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii ciclului de studii început.  

Rata abandonului școlar se stabilește ca raport procentual între numărul elevilor înscriși și 
numărul absolvenților. 

Din punct de vedere economic, abandonul școlar reprezintă un indicator al eficienței sistemului 
școlar; cu cât indicele de abandon este mai mare, cu atât sistemul școlar respectiv este mai 
ineficient. 

În cazul sistemului de învățământ din țara noastră, ROFUIP specifică faptul că frecventarea  
obligatorie a școlii înceteaza la vârsta de 16 ani. Dreptul copiilor la educație fiind o datorie pentru 
părinți și tutori, statul îi poate sancționa economic sau penal pe cei care se sustrag obigației școlare. 
Atunci când statul controlează frecventarea școlii, abandonurile înaintea termenului legal al 
școlarității obligatorii sunt relativ rare, fiind adesea deghizate în absenteism intens. 

În 2009, mai mult de șase milioane de tineri, 14,4% din toți tinerii între 18 și 24 de ani, au 
părăsit educația sau formarea ca absolvenți doar ai învățământului secundar inferior sau ai unei 
forme de învățământ inferioare. Ceea ce este încă și mai  îngrijorător, 17,4% dintre aceștia au 
absolvit doar învățământul primar. Părăsirea timpurie a școlii este sinonimă cu șanse pierdute pentru 
tineri și cu o pierdere de potențial social și economic pentru societate.  

În România, abandonul şcolar este prezent azi în 40% din unităţile de învăţământ din mediul 
rural, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în licee. În ceea ce priveşte absenteismul de la ore, 
acesta apare cel mai des tot în învăţământul liceal. Paradoxal sau nu, Regiunea Bucureşti - Ilfov are 
cele mai slabe rezultate privind prezenţa la ore, cu o medie anuală de absenţe de peste 32 de 
ore/elev. Aceste date reies din studiul „Investiţie în educaţia copiilor din mediul rural", realizat de 
către Fundaţia World Vision România, la iniţiativa şi cu finanţarea Fundaţiei Vodafone România.  

 
Motive posibile de abandon şcolar/părăsire timpurie a şcolii  
 Motive personale: stimă de sine scazută, teama de eșec, anturaj, lipsa prietenilor,motive 

economice,probleme de sănătate,consum de alcool,  consum de droguri. 
 Motive inter-personale: probleme de cooperare (foarte dominant sau inactiv), probleme 

diagnosticate (autism, ADHD etc.), nu vorbește bine limba, experiențe necorespunzătoare în școală 
(agresiune, autoritate, etichetare, nereușita atingerii obiectivelor).  

 Managementul clasei și metodele de predare: abordare tradiţională a învăţării, şcoală-sistem 
educaţional selectiv.  

 
Studiile de specialitate au arătat că există:   
 tineri care au abilități cognitive, dar care  pot renunța la școală din cauza incapacității de 

integrare socială.  
 tineri care au abilități de integrare socială, dar părăsesc  sistemul  educaţional pentru că ei, 

fie nu au competențe cognitive, fie au parte de evaluări incorecte.  
 
Portretul unui elev în risc de abandon şcolar:  
 Număr ridicat de absenţe  
 Mai puțin comunicativ  
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 Mai puțină atenție în timpul orelor de curs  
 Inactiv în timpul orelor de curs  
 Pare trist sau deprimat  
 Notele  sunt în scădere  
 Pare plictisit  
 Este obosit și somnoros  
 Nervos  
  
Metode şi bune practici de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii/abandonului şcolar 
 
1. Climatul clasei  
 Climatul de învățare în clasă este la fel de important ca alegerea conținuturilor de învățare și 

planificarea evaluărilor.  
 Un climat pozitiv în care elevii se simt incluși, valorizați, respectați, îi ajută pe aceștia să 

obțină rezultate superioare în activitatea de învățare.    
2. Învățarea prin cooperare  
Învățarea prin cooperare este modalitatea prin care se dezvoltă competențele interculturale, se 

renunță la stereotipuri și se înlesnește accesul la procesul de învățare pentru toți elevii.  
Cele 4 principii de bază ale învățării prin cooperare - Spencer Kagan  
 Interdependanța pozitivă: succesul unui grup depinde de contribuția fiecărui membru al 

grupului;  
 Responsabilitatea individuală;  
 Participarea egală – grupurile să fie structurate în așa fel încât să asigure participarea tuturor 

membrilor grupului în mod egal;  
 Interacțiuni simultane. 
Importanța rolurilor în grup: 
 Munca în grup este mai eficientă dacă fiecare elev are are un rol în grup;  
 Fiecare elev care are un rol în grup are un acces mai ușor la sarcina de lucru;  
 Elevii preiau, fiecare, o parte a responsabilității grupului;  
 Fiecare membru al grupului este mai activ, dacă are un rol în grup;  
 Grupul echilibrează/moderează impetuozitatea elevilor care au o personalitate dominantă și 

în același timp îi încurajează pe ceilalți să fie proactivi, dacă aceștia au un rol în grup.    
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                                
CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 

ȘUMĂLAN MARIA 
COLEGIUL NAȚIONAL OCTAVIAN GOGA,  

MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR 
 

O constantă tristă a ultimilor ani, e faptul că sunt elevi, și nu puțini, care abandonează școala. 
Motivele sunt cam aceleași: condițiile materiale precare, care îi fac să aleagă să muncească de la 
vârste fragede pe unii, dezinteresul total al familiei pentru educația copiilor, anturajul prost în care 
au avut ghinionul să intre, sau famililie destrămate de plecarea părinților la muncă în străinătate, și 
copiii plasați în grija cui se nimerește.  

Școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul claselor terminale, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Cum zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes 
socio-profesional pentru absolvenți, lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale 
renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar 
muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din zonele 
defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

Mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 
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Factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a avea obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, sau să fure. 

Așadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problemă gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
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ABANDONUL ŞCOLAR –UN FENOMEN? 
 
 

Prof. Tabacaru Lidia 
SCOALA GIMNAZIALA COMUNA VIPERESTI 

 
 

 
În fiecare an, un numar mare de copii români abandonează şcoala. Câţi dintre ei se reîntorc în 

sistem? Prea puţini, iar numărul lor nu este inclus în nicio statistică oficială. Cei mai mulţi copii 
care ajung să renunţe la şcoală sunt de la ţară şi vin din familii sărace, acolo nevoia de hrană e mai 
importantă decât nevoia de ştiinţă.  

 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte prin puterea exemplului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare. 

 
Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 

şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

 
• Factorii psihologici. 

 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, 
sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

 
Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 

şcolar. Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii.  

 
Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, 

nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai 
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tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate 
care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. De asemenea, se are în vedere reinserţia 
şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din 
care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, 
intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor 
adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa negativă a acestuia. 

 
 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. Pentru o mai bună 
prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în 
sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Basu, M, Nedelcu Teodorescu, G.-Management educațional: profilaxia absenteismului şi 

abandonului şcolar, Ed. Ecou Transilvan 
 

1977



ABANDONUL SCOLAR-CAUZE 
 
 

Talos Aurelia 
 
 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră 
şcoala un viitor.  

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 

asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari ce 
au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în 
familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, integrarea 
în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori 
demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului 
ciclului secundar superior. 

Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de 
prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de 
venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie.  

O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune 
din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în 
activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, 
precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. 
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

1978



Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai ales 
în comunităţile rurale. 

Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, cadrele 
didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie la 
creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul școlar 

 

prof. înv. primar Rodica Mariana TĂNĂSESCU 
 

Din punctul meu de vedere prin abandon școlar se înțelege refuzul copilului  de  a mai frecventa 
școala din diferite motive. Eu consider că,  principala cauză care duce la abandonul școlar în acest 
moment îl reprezintă lipsa de comunicare dintre copil și adulți(părinți, tutore etc). Dragostea și 
timpul petrecut alături de cei dragi nu poate fi înlocuit cu nici un fel de stimulent( dulciuri, bani, 
vacanțe etc).   Din experiența mea, de-a lungul timpului am studiat elevi care au oscilat la învățătură 
și care s-au gândit să abandoneze școala deoarece părinții nu le acordau atenția cuvenită, inclusiv 
prin lipsa unor reguli care să ducă la un comportament adecvat școlarului. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

 
Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
-îi lipsește motivația școlară; 
-are dificultăți de învățare; 
-are o rată a absenteismului mare; 
-are rezultate școlare slabe; 
-are imagine de sine scăzută; 
-este izolat față de colegi; 
-îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
-este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
-are o lipsă reală a unui suport școlar; 
-manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui 

control parental; 
-cerințe educaționale speciale; 
-stare de sănătate precară; 
-manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 

vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
-provine din medii sociale sărace; 
-nefrecventarea gradiniței; 
-lipsa unui model educațional din familie. 
 
Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 

Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

-asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

-asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
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crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu 
scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să 
le urmeze; 

-schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la 
mediul înconjurător al copilului; 

-atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
-control parental direct și activ în viața copiilor; 
-limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
-control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
-acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
-prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.  

Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

-să evite supraîncarcarea școlară; 
-să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
-să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
-să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 

probleme; 
-să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
-să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
-oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
-exigențele școlare să fie rezonabile; 
-sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 

copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
-să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
-disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
-să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
-sistemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
-să existe o dotare materială adecvată în școală; 
-programe de consiliere pentru părinți; 
-colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 
 
Copiii trebuie atent supravegheați încă de la intratea în sistemul educațional astfel încât să se 

poată prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei 
abandonului şcolar trebuie să existe o colerare  între  elev-  familie şi instituția de învățământ. 

  
Bibliografie: 
 
Doll, J. J., Eslami, Z., & Walters, L. (2013). Understanding Why Students Drop Out of High 

School, According to Their Own Reports. SAGE Open, 3 
 

 
 
 
 

 
 

1981



PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. inv. presc. Tanasie Elena Alina 
Scoala Gimnaziala ,,Grigore Mihaescu” Vladesti 

 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 
competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea 
identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru 
prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 
 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială.  

 
Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la 

care legea tratează oamenii ca adulţi. 
 

• Factorii psihologici. 
 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 

agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
 

• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 
 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 

şcolar. 
      - Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 
risc de abandon şcolar. 
 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 
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Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului 
şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au 
fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. De asemenea, se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin 
încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi 
corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-
familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de 
sub influenţa negativă a acestuia.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
 
Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 

 

1983



 

Încercări de practici incluzive                                                            
STUDIU 

 

Prof. ỉnv. primar Țanu Daniela Cornelia                                                   
Școala  Gimnazială nr. 1 Matca, jud.Galaţi 

 

Rata abandonului şcolar reprezintă un indicator important prin care se evaluează performanţele 
sistemului educaţional, pe niveluri de educaţie. Din altă perspectivă de analiză, acesta semnalează şi 
unele aspecte ale vieţii sociale şi economice, care pot influenţa accesul populaţiei la educaţie.  

În ultimii ani, problematica abandonului şcolar a devenit un subiect uzual de analiză şi 
dezbatere. Pe de o parte, documentele de politici educaţionale propun strategii concrete de 
ameliorare a fenomenului, în acord cu ţintele strategice europene. Pe de altă parte, practicienii 
educaţiei (manageri, profesori, părinţi deopotrivă) sau mass-media pun, adesea, în discuţie situaţii 
de abandon şcolar sau evaluează eficienţa globală a sistemului de învăţământ românesc din această 
perspectivă.  În diferite astfel de contexte, sintagma abandon şcolar este utilizată cu sensuri diferite, 
mai mult sau mai puţin corecte.  

Iată câteva exemple în acest sens: indicatorul abandon şcolar, definit ca rata absenteismului 
ridicat sau ca pondere a elevilor cu situaţie şcolară neîncheiată: „Din cauza sărăciei, 785 de elevi 
din judeţul Vaslui au abandonat cursurile în prima jumătate a acestui an şcolar…” 
(http://www.ziare.com/articole/abandon+scolar).  

- indicatorul abandonul şcolar confundat cu indicatorul rata de părăsire timpurie a sistemului de 
educaţie:  

„Obiectivul Uniunii Europene privind problema abandonului şcolar este clar şi ferm: o rată de 
abandon şcolar în UE sub 10% până 2020.” 

(http://www.imparte.ro/Ajutor/Reintegraresociala/Abandonul-scolar-Cauze-solutii-statistici-
şiobiectivele-Uniunii-Europene-246.html). 

Rata abandonului şcolar la nivelul învăţământului primar e mai redusă decât cea  
corespunzătoare învăţământului gimnazial.  

Se înregistrează un decalaj continuu între fete şi băieţi, în favoarea fetelor: mai mulţi băieţi din 
ciclul primar abandonează şcoala, comparativ cu fetele. În ultimii ani, rata de părăsire timpurie a 
școlii, în Uniunea Europeană s-a aflat pe un trend descendent.  
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Cauze ale părăsirii timpurii a școlii - În acord cu concluziile unor studii internaționale şi diferite 
studii naționale principalii factori care determină părăsirea timpurii a școlii în România sunt: - 
factori privind elevul/familia și cererea de educație: nivelul scăzut al veniturilor familiei, care 
determină dificultăți în asigurarea costurilor colaterale ale educației, în special în rândul familiilor 
sărace și dezavantajate; accesibilitatea teritorială limitată a serviciilor de educație; implicarea 
copiilor în activități de muncă; migrația părinților în străinătate; nivelul redus de educație al 
părinților; modul deficitar de valorizare a școlii de către familie; condiții precare de sănătate; situații 
de dizabilitate/CES etc.; - factori privind oferta de educație: oferta scăzută de programe de sprijin 
(A Doua Șansă, Școală după Școală) în zonele rurale și în comunitățile sărace; insuficienta corelare 
între oferta educațională și specificul economic local; aspecte care țin de mediul școlar (climat 
educațional, atitudinea cadrelor didactice față de elevi etc.); sprijin educațional insuficient pentru 
elevii aflați în risc de abandon școlar; situația de repetenție; aspecte deficitare la nivelul 
curriculumului aplicat; lipsa personalului de sprijin pentru a-i ajuta pe copiii aflați în risc de părăsire 
timpurie a școlii.  

În funcție de influența cauzelor anterior menționate, în România, părăsirea timpurie a școlii se 
manifestă mai ales în rândul anumitor grupuri aflate în situație de risc: tineri din comunitățile rurale, 
tineri provenind din familii cu venituri modeste, romi și alte minorități și elevi care au repetat cel 
puțin un an sau care au abandonat școala.  Politici specifice la nivel naţional- a fost elaborată 
Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii. Aceasta cuprinde domenii de intervenție pentru 
perioada 2015-2020.  

Strategia are în vedere grupurile care sunt supuse celui mai mare risc de părăsire timpurie a 
școlii: copii și tineri care se vor încadra în grupa de vârstă 18-24 de ani în 2020; copii și tineri din 
familii cu statut socioeconomic scăzut, sărace; copii și tineri din zonele rurale; copii și tineri romi și 
alte grupuri, marginalizate sau subreprezentate. Strategia propune patru piloni și șase programe de 
intervenție: Asigurarea accesului la educație și la o educație de calitate pentru toți copiii ;  

Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii; Reintegrarea în sistemul de 
educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala; Dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat. 
Măsurile de prevenire incluse în strategie au scopul de a reduce riscul de părăsire timpurie a şcolii 
prin: creșterea calității ofertei de educație, măsuri de sprijin educațional pentru elevi în obținerea 
unor rezultate școlare mai bune.  

Măsurile de intervenție au scopul de a implementa politici la nivel de școală sau măsuri la nivel 
individual, prin acordarea de sprijin elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a şcolii, ca urmare a 
semnalelor de avertizare timpurie primite.  

Măsurile de compensare au scopul dea sprijini reintegrarea în sistemul de educație și formarea 
persoanelor care au părăsit prematur școala și dobândirea calificărilor necesare accesului pe piata 
muncii.  

Studiul a cuprins următoarele metode cantitative și calitative de investigație: - anchetă pe bază 
de chestionar on-line, auto-aplicat de către coordonatorii proiectelor; - studiul de caz al unor 
proiecte selectate ca bune practici; - interviuri individuale cu echipa de implementare a unor 
proiecte selectate ca bune practici.  

Rezultate de cercetare pe un esantion de elevi-Grupurile vulnerabile de elevi %- Elevi ai căror 
părinți sunt plecați la muncă în afara țării pe durată nedeterminată 90,0 ;  Elevi din comunități 
dezavantajate socio-economic 86,7; Elevi cu domiciliul în mediul rural 70,0 ;Elevi cu 
dizabilități/cerințe educaționale speciale cu sau fără certificare; 61,7  

Elevi aparținând unor minorități etnice ;51,7 Elevi care au repetat cel puțin 1 an de școala 35,0; 
Mame tinere (eleve însărcinate sau care au fost însărcinate) 13,3; Elevi care au diferite adicții 
(dependenți de droguri și/sau alcool, jocuri de noroc, jocuri video etc.) 8,3 ;Elevi aflați în anul 
pregătitor de limba română (ex. refugiați, emigranți reîntorși în țară etc.) 6,7; Elevi cu antecedente 
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infracționale sau cu alte situații de violență gravă 6,7, Nu lucrăm cu elevi din grupuri vulnerabile 
1,7. Peste 85% dintre organizațiile aplicante au declarat că lucrează cu elevi care provin din familii 
dezavantajate socio-economic – cauzele economice fiind adesea determinanți ai părăsirii timpurii a 
şcolii. Corelat cu această categorie, 70% dintre organizațiile aplicante lucrează cu elevi din mediul 
rural.  

Atrage atenția ponderea amplă (peste60%) a organizațiilor aplicante care au declarat că au elevi 
cu dizabilităţi/cerinţe educaţionale speciale, cu sau fără certificare. Includerea copiilor cu 
dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, fără a asigura – în multe 
cazuri – măsuri corespunzătoare de sprijin (servicii adecvate de identificare timpurie a nevoilor, 
profesori de sprijin, spații și materiale de învățare accesibilizate etc.) – a determinat ca această 
categorie de elevi să aibă risc crescut de părăsire timpurie a școlii. 

Dezvoltarea unor strategii organizaţionale pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii;  

Exemple: - pregătirea profesorilor pentru a lucra in echipe multidisciplinare care se implica in 
acțiuni de prevenire a parasirii timpurii a scolii; profesorii au conștientizat rolul important pe care îl 
au in acest sens, au aplicat instrumente si metodologii pe care le folosesc la nivelul scolii in 
prevenirea PTS si dezvoltarea unei scoli incluzive; - prezentarea de lecții deschise, schimburi de 
experiențe între şcoli, care au promovat metodele învățate în proiecte cu rol de reducere a părăsirii 
timpurii a şcolii; - dezvoltarea unor strategii inovative de colaborare a profesorului cu familiile 
elevilor aflați în situațiile de risc educațional; - dezvoltarea de parteneriate între şcoli şi alte 
organizații de la nivel local care pot sprijini aplicarea strategiilor de prevenție şi de intervenție în 
cazurile de părăsire timpurie a şcolii. - diversificarea contextelor de învăţare de tip nonformal, prin 
aplicarea metodelor exersate la activitățile de formare transnaționale;  

Exemple: - îmbogățirea Programului Şcoala altfel „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, care a 
inclus o activitate comună la nivel de şcoală, implicând toți elevii din clasele I-VIII; - metoda 
„Biblioteca vie” – activitate nonformală care i-a adus față în față pe elevii actuali ai şcolii cu foşti 
elevi, cu oameni care au reuşit în carieră datorită faptului ca au dat importanța cuvenită şcolii;- 
activitatea ”Stil de viață sănătos și echilibrat” – studierea si realizarea piramidei alimentației 
sănătoase, precum si a piramidei sportive; au fost realizate activități sportive, dar si o vizita la o 
ferma ecologica din zona; a fost conceput un meniu sănătos şi un videoclip cu tema ”O zi în stil de 
viață sănătos”; - activități de tipul „vânătoarea de comori” pe tema variate; - activități artistice (a 
învăța să confecționeze instrumente muzicale, să cânte cântece tradiționale specifice diferitelor 
naționalități, să interpreteze roluri); - activitate de identificare de către elevi a unei situații 
problematice din şcoală şi de dezvoltare a unui plan de intervenție ameliorativă; ex. lipsa unui loc 
de recreere pentru elevi în timpul pauzelor; - ateliere de bucătărie elevi şi părinți; - ateliere de 
învățare a gestionării furiei pentru a-i ajuta pe elevi să-şi învingă emoțiile; - organizarea de excursii 
tematice, cu rol de motivare a elevilor pentru învățarea relevantă pentru viața de zi cu zi; - activități 
de promovare a lecturii în rândul elevilor; organizarea de contexte de spus poveşti între elevii din 
diferite clase, cu implicarea elevilor aflați în risc educațional; - organizarea unor festivaluri de teatru 
pe teme cu relevanță pentru promovarea importanței educației. organizarea unor activităţi la nivelul 
comunităţii, pe tema sprijinului necesar pentru participarea școlară a copiilor sau a implicării 
elevilor în viața comunității;  

Exemple: - activități publice de diseminare a informațiilor privind trauma şcolară, la activitate 
au participat experți în psihologie, invitați din domeniul învățământului de masă şi special, asistenți 
sociali, reprezentanți ai comunității locale, reprezentanți ai unor ONG-uri care au ca obiectiv 
recuperarea si integrarea persoanelor defavorizate; - activitatea „Respect” – voluntariat într-un 
centru pentru bătrâni; elevii au pregătit materiale elaborate de ei, au spus poveşti, a discutat pe teme 
diferite, inclusiv pe tema rolului şcolii în viața omului; - organizarea de donații pentru 
familii/grupuri defavorizate/elevi în risc socioeconomic etc.; - activitate de investigație pe tema 
„Om bogat, om sărac” cu rol de surprindere a diferitelor moduri de viață şi a impactului condițiilor 
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socio-economice asupra participării la educație; - realizarea unor interviuri cu 
refugiați/migranți/grupuri etnice etc. pe tema importanței educației, a participării la studii şi a 
obstacolelor cu care se confruntă în integrarea socială, educațională şi profesională; interviurile au 
fost realizate de elevi cu proprii părinți; - realizarea unor interviuri cu reprezentanți ai unor 
minorități etnice, religioase pentru a înțelege mai bine barierele privind participarea la educație; - 
campania Hai la şcoală! – campanie de participare la educație, prin filmulețe şi clipuri video 
motivaționale; campania a fost adresată copiilor şi părinților din mediile dezavantajate pentru a 
participa la educație, precum şi organizațiilor pentru a sprijini comunitățile dezavantajate 

,,Se spune că fiecare copil este un univers’’, iar învăţătorul când a luat de mână un elev  în 
prima zi de şcoală, are douᾰ posibilitᾰṭi -ori poate face din el un exemplu pentru ceilalți în viață sau 
poate să-i distrugă valorile, încrederea în sine, încrederea în ceilalți , gradul de socializare.  

Am avut ocazia de-a lungul celor 24 ani de muncă la catedră, să văd și să cunosc mulţi elevi cu 
tot atâtea probleme. Am căutat să-i ascult. Să-i înțeleg. Unii erau neînțeleși. Se simțeau inferiori. 
Credeau că nimeni nu-i protejează, că nu este nimeni de partea lor. La capitolul integrare 
emoţională a elevilor, chiar şi a părinţilor, dascălul nu deţine mereu toate cunoştinţele, abilităţile.  

Trebuie să recunosc faptul că nu am fost pregătită mereu să lucrez cu astfel de cazuri, a trebuit 
să mă documentez, să urmez cursuri , să improvizez, să mă adaptez situaţiei. Mi-a trebuit multă 
răbdare, consecvenţă, obţinerea toleranţei din partea copiilor din clasă şi a părinţilor lor deopotrivă.  

Unii copii mai dificili, sau din medii defavorizate, sau cu CES, obișnuiți uneori cu cearta și cu 
amenințările celor din jur, caută să se integreze , uneori fără succes. I-am făcut să înțeleagă că dacă 
vrei să fii iubit și respectat, trebuie să faci tu primul pas. Fără să aștepți nimic întâi. Că apoi cu 
răbdare, împreună cu iubire, iertare, dialog, prietenie, compasiune, grijă, nu indiferenţă, față de cel 
care acum este un copil, iar mâine este un om al țării, ne face să vedem mai bine lumea în care trăim 
și noi. Copiii au nevoie de respect. 

Educaţia incluzivă  permite progresul elevilor ȋn funcţie de posibilitǎţile proprii. Şcoala de tip 
incluziv este şcoala de bază, accesibilă, de calitate şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa 
tuturor copiilor, de a-i transforma în elevi şi de a-i deprinde şi abilita cu cunoştinţele şi aptitudinile 
de bază.  

Reacţiile părinţilor care au copii cu nevoi speciale sunt diferite. Unii apelează din timp la 
specialişti, dar alţii nu vor să accepte situaţia, fapt ce conduce la agravarea situaţiei. În lucrul cu 
elevii adesea intervin: probleme de comunicare, probleme de concentrare la lecţie, gradul mai redus 
de înţelegere faţă de ceilalţi a conceptelor predate, captarea atenţiei, progresul lent, copiii tind să 
deranjeze ora –au probleme de disciplină, timpul insuficient necesar pentru activitatea cu copilul. 
M. este acum elev în clasa a IV-a. Are dificultǎţi ȋn ȋnţelegerea modalitǎţilor de interacţiune socialǎ. 
Este imatur, comparativ cu vȃrsta lui biologicǎ şi este naiv, ceea ce ȋl face ţintǎ uşoarǎ pentru 
batjocurǎ şi cicǎlire din partea colegilor.  

Din acest an şcolar a ȋnceput sǎ deprindǎ abilitǎţi de interacţiune socialǎ ȋn cadrul grupului 
şcolar, ȋnsǎ dificultǎţile ȋn comunicare au rǎmas. Are dificultǎţi ȋn a ȋnţelege comportamentul 
anturajului.  

Are o capacitate de memorare dezvoltatǎ ceea ce ȋl face sǎ aibǎ un vocabular bogat, şi-a ȋnsuşit 
tabla ȋnmulţirii, ştie o mulţime de lucruri despre animale (informaţii citite sau ascultate ) .În ceea ce 
priveşte activitatea sa şcolară au fost identificate, printre altele, două comportamente: unul care 
trebuie accelerat (să ştie cum să înveţe, întrucât îi place să citească) şi unul ce trebuie încetinit 
(vorbeşte neȋntrebat ȋn timpul orelor, monologheazǎ, este agresiv cu unii colegi ȋn timpul pauzelor ).  

Am construit un ABC de comportament: identificarea cu eroii lecturilor citite; curiozitate şi 
dorinţa de a şti cȃt mai multe lucruri despre ceea ce ȋl intereseazǎ (maşini, animale sǎlbatice); 
„competiţie” cu verişorul sǎu, un elev silitor care posedă o bună cultură generală; Aşadar M. citeşte 
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cu plăcere texte literare sau nonliterare care îi satisfac într-o oarecare măsură curiozitatea şi nevoia 
de a şti; este atent şi interesat când se prezintă conţinutul unei cărţi sau curiozitǎţi despre animale.  

Observăm mulţumirea şi mândria manifestate în faţa celorlalţi colegi când răspunsurile date sunt 
bune; trăiri interioare intense manifestate prin roşeaţa obrajilor, neastâmpărul privirii şi mâinilor, 
zâmbete, atenţie sporită focalizată asupra activităţii;  

Am aplicat cȃteva tehnici de accelerare a unui comportament dezirabil:  

1. Tehnica întăririlor pozitive şi negative: a) întăriri pozitive: aprecieri verbale (laude şi 
încurajări: Bravo! E foarte bine!Vezi că se poate ?!Ţine-o tot aşa! ş.a.) şi „recompense” de altă 
natură (prelungirea timpului petrecut la unul dintre calculatoarele clasei) realizate de cadrul didactic 
îndrumător al activităţii astfel,  în cadrul activităţilor şcolare din prima săptămână la interval de 15-
20 de minute şi de câte ori are acest comportament dezirabil; în a doua săptămână, de 2-3 ori pe zi 
şi după ce repetă de 2-3 ori acest comportament dezirabil.Frecvenţa întăririlor pozitive a scǎzut în 
timp, în funcţie de modul de accelerare al comportamentului; b) întăriri negative: exemple ” Dacă 
azi după-masă nu citeşti minim o paginǎ din lectura dată, nu ai acces mâine la nici un calculator!”; 
„Vorbit neȋntrebat înseamnă recreaţie petrecută în bancă!”  2.  

Tehnica amorsaj: Am aşezat banca elevului într-o poziţie adecvată care să-i permită acestuia să 
urmărească desfăşurarea activităţii didactice şi să fie urmărit cu uşurinţă de către cadrul didactic, 
dar să-i împiedice comunicarea cu alţi elevi aflaţi în apropiere. Pe banca elevului se gǎsesc doar 
rechizitele necesare în timpul lecţiei, iar interiorul acesteia a fost golit de obiecte care puteau 
distrage atenţia elevului.  

Acasă, cu ajutorul părinţilor s-a urmǎrit asigurarea unui spaţiu de lucru adecvat în care elevul 
să-şi pregătească temele pentru a doua zi: o masă de scris aşezată într-o cameră unde nu există 
calculator, televizor, radio sau alte surse de distragere a atenţiei. 3.Modelarea: Pentru această 
tehnică am ales drept model un alt elev al clasei, care are un comportament dezirabil similar cu cel 
pe care am dorit să-l accelez elevului în cauză. 

Obiectivul urmărit a fost însuşirea de către acest elev a unei tehnici de învăţare eficientă; pe 
scurt, elevul poate ȋnvǎţa „cum să înveţe”. S-a urmărit captarea atenţiei elevului oferindu-se un 
material de învăţare accesibil şi prezentat într-o formă atractivă, material însoţit de ilustraţii 
adecvate şi explicaţii suplimentare. Am oferit întăriri pozitive în permanenţă, după fiecare reuşită şi 
s-a analizat ceea ce ştie elevul până atunci.  

Am urmărit motivarea elevului până la conştientizarea de către acesta a faptului că este bine 
pentru el să înveţe. De ce? Posibile motive: îmi pot dovedi mie însumi şi colegilor mei că sunt în 
stare dacă vreau; părinţii vor fi mândri de mine; voi obţine calificative bune şi foarte bune; colegii 
mă vor privi altfel.  

Am realizat şi analiza funcţională pentru comportamentul indezirabil care trebuie scăzut;  lipsa 
de supraveghere a părinţilor (cauzată de timpul scurt pe care aceştia şi-l petrec cu copilul), 
submotivarea elevului (părinţii nu-i verifică niciodată temele, nici din punct de vedere cantitativ, 
nici calitativ), dezaprobarea acestui comportament din partea cadrului didactic şi a colegilor de 
clasă; pasivitate - nu reacţionează în niciun fel la observaţiile făcute de către cadrul didactic; 
indiferenţă , nu se arată impresionat de calificativele mici pe care le primeşte; agresivitate verbală -
vorbeşte urât cu colegii care îi fac observaţii; găseşte porecle pentru elevii (din grupa sau echipa lui 
de lucru) care îl critică atunci când se comportǎ imatur; sfidare-continuă să repete un comportament 
interzis; rezultate slabe la învăţătură care îi scad încrederea în sine şi în capacităţile sale ; 
dezaprobarea celorlalţi şi etichetarea acestui elev; supărare şi uneori furie din partea elevului faţă de 
cei care îi fac observaţii ; izolare faţă de colectivul clasei; Cu rᾰbdare, cu profesionalism, cu iubire 
ṣi respect. Unii ajung mai bine, se integreazᾰ, alṭii mai au nevoie de susṭinere si de un salut…peste 
timp, de la noi. Atunci am ṣtiut cᾰ am facut ceva…de bine.                                                       . 
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În concluzie, educaţia incluzivǎ are un scop nobil, ce vizeazǎ o egalizare a şanselor pentru toţi 
copiii şi cultivarea demnitǎţii personale, prin asigurarea posibilitǎtii de desfǎşurare a activitǎţii ȋn 
mediile şi colectivele cele mai favorabile dezvoltǎrii individului. Se ȋnlesneşţe astfel ȋnsuşirea unor 
abilitǎţi care asigurǎ integrarea eficientǎ ȋn comunitatea normalǎ. De asemenea, prin programe 
speciale de recuperare se realizeazǎ o pregǎtire psihologicǎ a copilului care contribuie la crearea 
unor stǎri afectiv-emoţionale corespunzǎtoare. 

 

Bibliografie:  

„Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli. Ghid managerial” UNICEF, Bucureşti, 1999 Creţu 
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PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR TIMPURIU 

 

PROF INV PRIMAR TASCOV ADRIANA                                                
SC. GIMN. NR. 2 BUFTEA, ILFOV 

 

În prea multe cazuri tinerii renunţă la educaţie sau formare din motive care ar fi putut fi 
prevenite. Prin urmare, măsurile de prevenire vizează abordarea AST înainte ca acesta să se 
producă. Acestea sunt, în mod tipic, mai eficiente din punct de vedere financiar decât măsurile de 
reintegrare.  

În ansamblu, statele membre au recunoscut nevoia de a găsi modalităţi eficiente de recunoaștere 
și abordare a problemelor care pot majora riscul de AST. În același timp, punerea în aplicare a unor 
astfel de strategii se află în stadii diferite în cadrul Europei, o mare variaţie putând fi detectată în 
tipurile de reacţii alese de diferite ţări. Se poate observa o recunoaștere mai amplă a nevoii de a găsi 
soluţii diferite pentru puncte diferite din cadrul proceselor sistemului educativ; aceasta este ilustrată, 
de exemplu, prin recunoașterea tot mai frecventă a rolului educaţiei și al îngrijirii copiilor preșcolari 
(EICP) în cadrul strategiilor privind AST.  

Politicile adoptate de statele membre pentru diminuarea riscului de AST și prevenirea acestuia 
pot fi clasificate în două mari categorii:  politici și măsuri cu scopuri specifice; acestea asigură 
sprijin special tinerilor care sunt expuși riscului, prin identificarea persoanelor, a grupurilor de 
persoane, a Departamentul tematic B: Politici structurale şi de coeziune a școlilor și a zonelor cu 
risc crescut de abandon.  politici și măsuri cu scopuri generale; obiectivul acestora este de a 
îmbunătăţi sistemul de învăţământ pentru toţi și, prin urmare, de a optimiza rezultatele și a reduce 
riscul ca elevii să renunţe la educaţie.  

Aceste abordări sunt complementare și, prin urmare, amândouă sunt necesare: politicile 
specifice canalizează sprijinul către cei identificaţi ca fiind expuși în cel mai mare grad, dar pot 
însemna că unii tineri „scapă prin plasă”. În plus, astfel de abordări nu modifică baza sistemului de 
învăţământ. Așadar, măsurile generale pot aborda problemele sistemice care contribuie la incidenţa 
abandonului școlar timpuriu dintr-o ţară. Cu toate acestea, accentul pe termen lung ar trebui plasat 
pe intervenţia timpurie care este necesară pentru a aborda problemele care apar la începutul 
procesului cumulativ care conduce la AST. Pentru a facilita o intervenţie la momentul oportun, este 
important ca activităţile să fie identificate, monitorizate și urmărite.  

Sistemele de avertizare timpurie din cadrul școlii pot contribui la identificarea elevilor care riscă 
să abandoneze școala. Aceste sisteme trebuie să fie accesibile pentru diferite instituţii de învăţământ 
și alte părţi interesate implicate, și relaţionate cu acestea. Intervenţia timpurie este, de asemenea, 
importantă pentru că reintegrarea poate deveni treptat mai dificilă, pe măsură ce perioada de 
dezangajare se prelungește.  

Principalele puncte de tranziţie (învăţământul primar - învăţământul gimnazial, învăţământul 
secundar inferior - învăţământul secundar superior) sunt esenţiale pentru potenţialii tineri care 
abandonează școala timpuriu. Unele măsuri de facilitare a acestor tranziţii includ programe de 
tutorat sau însoţire, consiliere consolidată asigurată de specialiști și o comunicare mai amplă între 
profesorii de la diferite școli și niveluri, precum și programe de „bun venit” sau de iniţiere. Tinerilor 
care sunt expuși riscului de a abandona școala timpuriu le pot fi puse la dispoziţie alternative la 
programele școlare tradiţionale.  

Noile calificări și programe școlare ar trebui totuși să fie respectate de comunitate și să ofere căi 
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de progres viabile. Se pot întreprinde mai multe activităţi pentru a promova valoarea educaţiei din 
punctul de vedere al oportunităţilor de câștig și al transformării șanselor din viaţa tinerilor care sunt 
expuși riscului de abandon școlar timpuriu. Consilierea și orientarea sunt vitale nu numai pentru a 
asigura că tinerii identifică opţiunile adecvate de continuare a studiilor și găsesc motivaţia și 
încrederea de a urma astfel de cursuri, ci și pentru a lua deciziile adecvate cu privire la studiile lor 
(determinând astfel reducerea nivelului de abandon școlar cauzat de alegerea greșită a studiilor).  

Așadar, tinerii trebuie să primească o consiliere clară, imparţială și constructivă pentru ca 
aceștia să fie conștienţi și să simtă că deţin controlul asupra parcursului lor educaţional și a evoluţiei 
carierei. În plus, tinerii care riscă să abandoneze școala timpuriu se confruntă adesea cu o serie de 
aspecte complexe care necesită sprijin din partea unui consilier specializat sau o altă contribuţie 
profesionistă. Pe lângă contribuţia specialiștilor, familiile și părinţii trebuie, de asemenea, să se 
implice mai mult în activităţile școlare. Este important ca profesorii să deţină competenţele necesare 
pentru a-i angaja și a-i motiva pe toţi elevii cărora le predau. Formarea profesorilor în vederea 
identificării și a abordării riscurilor de AST, precum și în ceea ce privește utilizarea metodelor 
moderne de predare, dar și competenţele de gestiune a clasei de elevi și de creare de relaţii, este 
importantă. Studiu privind reducerea abandonului şcolar timpuriu în UE  

Un studiu din Spania cu privire a tinerii care abandonează timpuriu școala indică faptul că 9 din 
10 persoane abandonează școala din cauza experienţei repetării unui an10. Prin urmare, clasele 
puţin numeroase, asistenţii didactici și taxele educaţionale suplimentare pot împiedica elevii, în mod 
individual, să înregistreze întârzieri, înainte ca acestea să aibă un impact grav asupra parcursului lor 
școlar și să sporească riscul de abandon școlar. În contextul economic actual, în care bugetele 
publice se confruntă cu restricţii fără precedent, este important să se constate că nu toate 
intervenţiile necesită investiţii substanţiale.  

Datele din acest studiu arată importanţa unui mediu stimulant, pozitiv și încurajator pentru 
reducerea riscului de AST. Un sentiment de apartenenţă și o relaţie de învăţare între profesor și 
elev, bazată pe încredere și respect reciproc, sunt extrem de importante pentru tineri. În plus, 
oportunităţile pentru personalul care lucrează cu grupuri-ţintă de a face schimb de experienţe, de 
practici și de competenţe poate fi o modalitate de răspândire a învăţării și a practicilor eficiente.  

Dacă nu există o cultură solidă a educaţiei în cadrul unei comunităţi, pot fi necesare măsuri de 
implicare a părinţilor, de sensibilizare a acestora cu privire la importanţa educaţiei, precum și de 
asigurare a oportunităţilor educaţionale care să le permită să își îmbunătăţească propriile 
competenţe.  

Activităţile extracurriculare pot ajuta elevii să recupereze și să își reînnoiască interesul faţă de 
învăţare, dar și să își reclădească o relaţie pozitivă cu școala și cu personalul acesteia, asigurând 
îndeplinirea activităţilor care pot stimula stima de sine și reduce frustrarea. 
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CAUZE ȘI MODALITAȚI DE COMBATERE A ABANDONULUI  ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar, Tatiana Gîrbea                                                         
Prof. înv. preșcolar, Carmen Lenuta Mititelu                                               

Școala Gimnazială ,,Carmen Sylva”, Comuna Horia, Județul Neamț 

 

 

Abandonul școlar reprezintă un fenomen care din păcate i-a tot mai mult amploare în școlile 
românești, mai ales în cele urbane. De ce se întâmplă acest lucru?   

Cauzele și factorii eșecului școlar  sunt nenumarate, iar fiecare școală trebuie să stabilească pe 
lista de priorități acest subiect contraversat, pentru a realiza un studiu diagnostic care să evidențieze 
clar rata abandonului școlar și pentru a stabili un plan de măsuri de combatere a ecestui fenomen.   

Lucrând în mediul rural, am întâlnit multe situații în care copiii au renunțat să mai vină la 
școală.  

Investigând cauzele absenteismului școlar am constatat că în  cele mai multe cazuri  elevii au 
abandonat școala datorită situației materiale precare, datorită lipsei de interes și de educație a 
părinților, mai ales a celor de etnie rromă.  

Discutând cu părinții copiilor rromi si încercând să-i determin, să-i motivez să se întoarca la 
școala, aceștia mi-au relatat faptul  că lipsa banilor, a cerințelor, a nevoilor școlii sunt principala 
problemă.  

Dar eu tind să cred ca nu aceasta este cauza majoră,  ci  lipsa de educație, analfabetismul, 
dezinteresul. Este foarte greu, este imposibil să schimbi mentalitatea, atitudinea negativa a unei etnii 
față de școală, fată de educație. Dar prin programe speciale, destinate acestor situații pot fi 
schimbate vieți.  

De cele mai multe ori rigiditatea, severitatea unui profesor poate afecta starea emoțională a 
elevilor.  De aceea mulți refuză să vină la școală. Fiecare copil trebuie sa fie motivat, stimulat, să-și 
dorească să vină la școală cu drag.  

Trebuie să vedem în fiecare copil tot cei mai bun în el, să-l tratăm ca pe un adult, să-l respectăm 
să-l determinîăm să aiba încredere în el, în profesor, să facem din el un aliat, un prieten de nădejde.   

Și educația nonformală este  o strategie foarte eficientă în asemenea situații. Prin intermediul 
unor  activități educative, atractive pentru copii, cum ar fi: programele artistice, expozitii diferite, 
excursii, vizite, participarea la diferite programe, proiecte, competiții, etc. putem vedea în fiecare 
copil predispoziții pentru anumite domenii de activitate.  

Dezvoltând aceste aptitudini la elevi, încurajându-i, stimulându-i să participle la propria lor 
formare, copiii se vor simți utili, vor simți plăcerea și motivarea de a veni la școală. Legat de aceast 
context am întâlnit o situație de abandon la doi copii tot de etnie rromă.  

În ultimul timp lipseau tot mai mult iar părinții erau din ce în ce mai dezinteresați de școală. 
Atunci mi-am dat seama ca trebuie să existe ceva prin care să-i  determin să se simtă utili, să simtă 
dorința de a-mi demonstra că pot să facă și ei ceva frumos,  în fiecare zi.  

Desfășurând programe artistice cu ei am putut să observ predispozițiile pe care le au pentru 
muzică și dans. Încurajându-i, implicându-i din ce în ce mai mult în activitățile lor preferate, 
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stimulându-i demostrându-le și părinților acestora aptitudinile lor, copiii au fost mult mai motivați, 
mult mai dornici să-mi demonstreze atât mie, cât și celorlalți că ei pot, că ei își doresc să vină la 
școală. 

Cauzele abandonului școlar sunt multe, iar acestea sunt datorate factorilor interni și externi, 
fiecare caz fiind special cu istoricul lui. De aceea, rolul fiecărui dascăl este de a cunoaște foarte bine  
fiecare copil în parte, situațiile cu care acesta se confruntă acasă, pentru a-l putea ajuta, sprijini și 
călăuzi pe un drum încununat de succes, de reușite, spre o viață mult mai bună. 

 

Bibiografie: 

https://www.google.com 

https://www.schooleducationgateway.eu 

https://www.salvaticopiii.ro 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
LATURA SENSIBILᾸ A EDUCAȚIEI ROMÂNEȘTI 

 
 

Prof. Tăiatu Lăcrămioara- Școala Gimnazială Băbăița-TR 
Prof. Măldăeanu Mirela-Școala Gimnazială,, Mihai Viteazul”Alexandria 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
Cadrul didactic, prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii, poate constitui un 
mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia sa la nivelul factorilor de risc – 
individuali, familiali, şcolari. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar.Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă 
ansamblul încălcărilor şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa 
juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează 
oamenii ca adulţi. 

 
• Factorii psihologici 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 

agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
 

• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

      - identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

- implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar; 
      - creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 
risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat. Copiii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care, fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a lor.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nicio activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are 
valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale.Pentru o mai 
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bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat 
în sistemul de educaţie. 

Aşadar, copilul trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul 
educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor 
cât şi a comunităţii din care provine pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de responsabilitatea şi implicarea 
tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 

 
 

 
Bibliografie: 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar TĂNASE GABRIELA 
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Galaţi 

 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, continuând în grădiniţă şi şcoală prin 

intermediul cadrelor didactice. Ea se realizează prin puterea exemplului. Modul intervenţiei 
cadrului didactic în procesul educativ constituie un mijloc de prevenire a abandonului şcolar. 

 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi deseori. Abandonul este cu atât mai grav 
cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ. Abandonul şcolar reprezintă o problemă 
gravă cu care se confruntă societatea noastră.  

 
S-au identificat câteva cauze ale abandonului şcolar: 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 

copiilor resursele necesare educației;  
Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 

socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora; 

Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori; 

Factori de natură educaţională: nesubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competență profesională, autoritate morală); 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială. 

 
În unităţile de învăţământ se întreprind demersuri pe linia prevenirii abandonului şcolar, 

demersuri atât prin valorificarea resurselor existente la nivelul școlii, cât și prin dezvoltarea unor 
rețele de comunicare și colaborare la nivel comunitar:  

 
monitorizarea absenţelor;  
demersuri de contactare a familiei, telefonic sau prin adrese de înştiinţare a părinţilor; 
întâlniri cu părinţii, vizite la domiciliul copilului, consilierea copilului şi a familiei;  
discuții cu reprezentanții legali și cu asistentul social de la primărie; 
strategii de abordare diferenţiată în procesul de predare-învăţare;  
stimularea motivaţiei şi interesului pentru învăţare; 
implicarea elevilor în activităţi extracurriculare; 
intervenţia specializată prin mediatori şcolari, profesori, consilieri şcolari;  
acordarea de sprijin financiar prin burse de studii. 
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PĂRĂSIREA TIMPURIE A ȘCOLII 

 

Prof. TĂNASE VICTORIȚA                                                            
Liceul Teoretic ”Ioan Petruș”, Otopeni – Ilfov 

 

Educația reprezintă unul din aspectele cele mai importante ale dezvoltării ființei umane. Aceasta 
începe în familie, de la vârste foarte fragede și se continuă la școală, sub îndrumarea cadrelor 
didactice. Așadar, școala și familia reprezintă factorii de seamă în educarea copilului care va deveni 
adultul de mai târziu, capabil să relaționeze și să se integreze cu succes în societate. 

Din ce în ce mai mulți părinți își petrec foarte puțin timp cu copiii lor, fiind preocupați de 
treburile cotidiene, de viața profesională, iar rezultatele se observă nu numai în plan cognitiv, dar și 
sub aspect comportamental și afectiv, emoțional.  

Astfel, mulți copii, în special din mediul rural, aleg să abandoneze școala și să se îndepărteze de 
învățătură, preluând de foarte devreme rolul de adulți sau ajutoare în gospodărie, pentru a-și câștiga 
existența, traiul de zi cu zi. Aceștia provin din familii sărace, cu o situație financiară precară, 
aceasta fiind una dintre cauzele abandonului școlar.  

De asemenea, mulți copii aflați în grija bunicilor, a rudelor, părinții fiind plecați în străinătate, 
renunță ușor la învățătură, ajungând să nu mai frecventeze școala. Dificultățile de învățare ale unor 
copii sunt și ele o cauză a absenteismului, precum și dezinteresul familiei pentru educație, 
învățătură.  

Ideal ar fi  ca și acei copii cu  dificultăți de învățare să beneficieze de un sprijin profesional, 
pentru că rămânerea în urmă la învățătură atrage după sine absenteismul și, mai apoi, abandonul 
școlar. 

În țara noastră, părăsirea timpurie a școlii a devenit un aspect îngrijorător, fiind în creștere de la 
un an la altul. Acesta devine un subiect alarmant, mai ales că tinerii care își abandonează studiile nu 
doresc să intre în câmpul muncii sau prea puțini își doresc și chiar reușesc acest lucru. Astfel, 
abandonul școlar conduce și la analfabetism, iar acesta, la rândul său, la marginalizare. 

Cred că o soluție prin care să se încerce ca acești copii să nu mai absenteze sau chiar să 
abandoneze școala, ar fi ca autoritățile locale, comunitatea din care fac parte, să se preocupe de 
aceștia, sprijinindu-i material pe perioada studiilor. De asemenea, în egală măsură, școala poate 
pune la dispoziția acestora profesionalismul cadrelor didactice și căldura lor sufletească, pentru că, 
nu de puține ori, ele țin și locul părinților plecați în străinătate. Lipsa dragostei familiale se resimte 
asupra copilului și își pune amprenta asupra dezvoltării sale armonioase. 

Mi-aș dori ca toate cadrele didactice să fie deschise spre inovație, să se perfecționeze periodic și 
să-și elaboreze lecțiile într-un mod creativ, plăcut, atractiv, astfel comunicarea fiind eficientă și de 
calitate. De asemenea, elevii să fie receptivi, cu respect față de persoanele care îi ajută  să se 
formeze ca adulți responsabili și capabili să exercite roluri sociale. 

În opinia mea, relația școală-familie-comunitate trebuie să fie într-o permanentă comunicare și 
colaborare pentru a înlătura și abandonul școlar. 
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ABANDONUL ŞCOLAR                                                                
Cauze şi modalităţi de prevenire 

 

PROF. TĂNĂSOIU-RIZON SIDONIA 

 

Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există 
multe motive pentru care unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de 
învăţare, probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin.  

 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu elevii 

poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari. 

Unul dintre cei mai importanti indicatori ai eficienţei unui sistem de învăţământ este rata 
abandonului şcolar. Aceasta relevă puterea sistemului şcolar de a cuprinde şi menţine elevii în 
interiorul său, de a le asigura accesul şi suportul pentru finalizarea cel puţin a nivelului şcolar 
obligatoriu. 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o rezultantă a unei 
duble situaţii de inadaptare. Este vorba, pe de o parte, despre inadaptarea elevului la activitatea de 
învăţare realizată în mediul şcolar dar şi extraşcolar şi, pe de altă parte, despre inadaptarea şcolii la 
factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socio-economici, socio-culturali). 

Fiecare abandon are o istorie personală şi socială legată de modul cum se aplică diferenţiat 
principiul dezvoltării. Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflaţi într-o anumită 
configuraţie pedagogică, psihologică şi socială care determină la rândul ei mai multe consecinţe 
imediate, dar şi de durată.                                                                                                              

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare identificăm câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai bogaţi din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. cultura de origine a 
elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de 
proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi 
profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala.  

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
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absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 
dar în grupul de la şcoală fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină 
să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face cadrul didactic se referă la 
competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie. 

Abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o 
relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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”EXCURSIA LUI PITICOT” - EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

PROF. PT. ÎNV. PREȘC. ILEA TECLA                                                   
GRĂDINIȚA CU P. P. ”AȘCHIUȚĂ” CLUJ - NAPOCA 

 

”Distrugem cu încetul și uneori în tempo accelerat tot ce ne-a hărăzit natura, din belșug de 
neamuri rare de plante, de animale, de medii de viață, păduri, dune, copaci bătrâni, stânci și 
peșteri.” (Alexandru Borza) 

În viața de fiecare zi, se pune tot mai mult-mare accent pe educația copiilor și a întregii populații 
pentru păstrarea naturii, protejarea acesteia, gândirea ecologică. 

Scopul educației ecologice în grădiniță, pune accent pe dezvoltarea unor competențe care 
vizează comportamentul, care stă la baza îngrijirii și păstrării naturii. Pe viitor să putem avea 
păstrate în asemenea condiții, o natură minunată, plăcută, cu echilibrul ecologic în întregime. 

În fiecare zi al anului școlar, facem referire la o competență ecologică, apelăm la competențe 
formate, în curs de formare și desigur care urmează să fie formate. 

 educația pentru sănătate, viață sănătoasă,alimentație corespunzătoare 

 dezvoltarea unei culturi sociale corespunzătoare 

 păstrarea ordinii și curățeniei la grădiniță și acasă 

 cultura unei îmbrăcăminți corespunzătoare 

 igiena personală 

 adunarea, colectarea materialelor reciclabile 

 tăierea unor poze, imagini sugestive, semnificative din ziare, pliante și reviste 

 antrenarea în tot mai mare măsură a copiilor cu CES 

 activitatea independentă, și în comun, împreună, cu toată grupa 

 vicii, alimentație nesănătoasă vs. Alimentația pentru păstrarea sănătății 

 viața activă, practicare sportului 

În anul școlar 2017-2018 am participat la Grădinița cu P.P. ”Albă ca zăpada”la Simpozionul 
organizat pe teme ecologice, în limba maghiară. 

Am prezentat un proiect de o săptămână, cu tema ”Excursia de primăvară al lui Piticot”, am 
aplicat la grupă și anul trecut, și în acest an școlar, având succes în rândul copiilor. 

Am desfășurat această temă, deoarece obișnuim să desfășurăm o activitate interesantă de ”Ziua 
internațională a păsărilor și arborilor”, iar povestea săpotămânii ”Excursia lui Piticot”ne ajută în 
explicarea sensului acestei sărbători” 
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Având această preocupare pentru educația ecologică, am încercat în cadrul ALA, să pun mai 
multe teme care ar fi potrivite ca ecologice, ca de exemplu: 

 Punem semințe de grâu pentru 8 Martie 

 Punem semințe de grâu pentru Paști 

 Aplicăm ”Vapor” și ”Rachetă”din bețe de chibrituri 

 Colaj ”Vaporul”din cutii de chibrituri 

 ”Mobila păpușii”din cutii de chibrituri 

 ”Ce să îmi aducă Moșul”-decupare din ziare, pliante, reviste 

 ”Covorul de frunze uscate”pentru povestea de toamnă 

 ”Ziua arborilor și păsărilor”-10 mai ( crengi uscate împodobite) 

 ”Cadou pentru mama”(polistiren), etc. 

Prin toate aceste activități, și chiar mai multe, reușim să  apropiem  de copii conceptul de a avea 
grijă de natură, de tot ceea ce au în jurul lor. 

Prin această săptămână mai ales, dar și în mai toate celelalte ocazii, am urmărit consolidarea, 
verificarea, valorificarea, sistematizarea, dezvoltarea, formarea unor competențe cheie după cum 
urmează: 

 Competențe Personale- conștientizareași satisfacerea unor necesități psiho-fizice personale 
(respectarea regimului grădiniței, independenței personale, individuale, unui mediu social sigur, 
protejat) 

 Competențe Sociale – dezvoltarea toleranței, acceptării celuilalt, jocul, activitatea în grup, a 
învăța unul de la altul, a ajuta unul pe altul 

 Competențe cognitive- dezvoltarea percepției, motivației interioare, a gândirii 

 Competențe speciale- motivația de a duce o viață în armonie, pretenție de a avea o viață 
frumoasă. Mișcarea, sportul, să fie părți din viața fiecăruia. 

 Competențe de limbaj- dezvoltarea vocabularului, însușirea formulelor de politețe, cultura 
pentru disciplinarea limbajului în decursul activităților,observarea și  înțelegerea metacomunicării 

Prin punerea în practică al acestor cerințe, am observat un interes deosebit din partea copiilor, 
care participă cu mult drag și interes la activitățile realizate. 

”Omul poate stăpâni natura, cât timp ține seama de legile ei.”(Grigore Antipa) 

 

Bibliografie: 

Chiș V. , Chiș O.”Piramida cunoașterii” Pitești, Argeș, 2014 
Kovacs E.”Fejlodes es fejlesztes az ovodaban”(”Creștere și dezvoltare în grădiniță”)- RAABE 

KLETT-Budapesta-2017 
CITATE DESPRE ECOLOGIE-www.ecos-magazine.com-pag.8 mai 2019 
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POVESTEA LUI PITICOT 

 

A fost odată ca niciodată, cândva de demult, în mijlocul unei păduri, Piticot, un pitic care trăia 
fericit. De foarte multe ori auzea pe cineva noaptea că  taie copacii din pădure.(luni)  

Îi era frică să iasă noaptea în pădure, așa că a hotărât să meargă dimineața să vadă cine este cel 
care taie copacii din pădure. Dar când a ajuns, nu a mai găsit pe nimeni. A găsit doar pădurea și 
rămășițele de crengi și așchii rămase în urmă de la tăierea copacilor. 

Piticot a putut să își spună durerea doar florilor, prietenele lui din grădină, gândind că poate îl 
înțeleg și îl ajută. 

Nu a găsit nici o rezolvare, a adormit gândindu-se cu tristețe la copacii tăiați în pădure. 

În ziua de marți, de dimineață au dezbătut, împreună cu florile, situația pădurii. Au hotărât, că 
de miercuri dimineață, Piticot va merge în pădure, la florile sălbatice, să rezolve situația, ce ar putea 
să facă pentru pădure. 

Miercuri dimineață, și-a luat rămas bun de la grădina cu flori, plecând spre pădure, unde se 
întâlni cu florile pădurii, și frații și prietenii copacilor tăiați. 

Au hotărât împreună să stea la pândă toată noaptea, să vadă cine sunt cei care taie pădurea. 

Noaptea, Piticot a fost ascuns de pomi, flori și păsărele. 

Joi de dimineața deja știau cine taie copacii pădurii, cine perturbă liniștea, astfel astfel împreună 
cu  copacii, florile și păsările, au hotărât un plan prin care să îi sperie pe hoții tăietori de lemne. 
Aceștia au fost au fost atât de speriați, încât au luat-o la fugă și nu s-au mai întors niciodată. 

Vineri, întreaga pădure a sărbătorit ”Ziua păsărilor și a pomilor”în poiana cu flori multe. 

De atunci, copiii învață și sărbătoresc despre pomi, păsări și flori, învățând despre importanța 
acestora în păstrarea echilibrului ecologic. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Tentea Ioana Beatryce 
 

 
 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza.Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care 
reprezintă ansamblul încălcărilor şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială.  

Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la 
care legea tratează oamenii ca adulţi. 

 
• Factorii psihologici. 

 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, 
sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 

 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

 
 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în 
formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari.  
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Comunicarea copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea 
non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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Prevenirea abandonului școlar 

 
 

Prof. înv. primar Teodor Elena Sanda                                                     
Școala Gimnazială “G. E. Palade” Buzău 

 

Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o 
continuă schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de 
reper.  

Omul își dorește să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate, fără prea mult efort. Tot 
mai des ne confruntăm cu această problemă a abandonului școlar deoarece, din păcate, unii copii 
sunt nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt fiind 
nevoit să plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care cresc 
alături de bunici, frați mai mari sau alte rude.  

În acest context social, școala are un rol fundamental în viața copilului pe care își pun amprenta: 
frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții, problemele familiale etc. Copiii trebuie să simtă că 
există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați. De 
asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de potențialul și 
talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține.  

Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite în 
cadrul școlii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl copieze. 
Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare 
calitățile. 

Atunci când discutăm despre o problemă atât de actuală și de  delicată precum prevenirea 
abandonului școlar, trebuie să avem în vedere o analiză SWOT pe care o putem realiza în vederea 
depistării unor metode eficiente de prevenire a abandonului. 

Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm punctele tari ale acestor copii cu risc de abandon 
școlar, o să depistăm că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi valorificat la maxim cu condiția să 
vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele negative. 

Acești copii ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii, de exemplu sau pot avea 
anumite abilități tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot fi atenți 
la detalii sau pot fi foarte buni la sport, dans sau muzică. 

În primul rând, datoria noastră de dascăli este aceea de a descoperi preferințele, gusturile și 
dorințele lor, pentru ca mai apoi, să îi sfătuim și să îi ajutăm în dezvoltarea abilităților cu care 
Dumnezeu i-a înzestrat pentru ca, în timp, aceste abilități să se transforme în aptitudini și 
competențe .  

În demersul nostru o să sesizăm probabil și puncte slabe cum ar fi:  
 climatul familial defavorabil care poate îi împiedică de multe ori să învețe sau să își 

îndeplinească cu succes sarcinile școlare; 
 situația financiară dificilă; 
 familii dezbinate; 
 familii care aparțin etniei rrome și care, după o anumită vârstă, nu le mai permit copiilor 

să vină la școală pentru că îi căsătoresc foarte devreme. 
 repetenția, care pentru unii înseamnă retragerea din viața școlară. 

După această analiză a punctelor tari și a celor slabe, se impune depistarea unor oportunități 
oferite de educație, care ar avantaja subiecții în mare măsură. Rolul educației este acela de a oferi 
societății oameni cu caractere frumoase și cu personalități bine conturate. Drept urmare, cadrul 
didactic are datoria morală de a cunoaște copiii, de a-i ajuta să se cunoască și să se autoevalueze, de 
a-i sprijini să devină ceea ce își doresc, conștienți fiind de ceea ce sunt în stare. Acești copii cu risc 
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de abandon școlar pot fi implicați în diverse proiecte școlare, în activități extracurriculare organizate 
cu diferite ocazii. Le putem trasa sarcini pe care știm că ei le pot îndeplini datorită calităților lor și 
le oferim încrederea de care au nevoie. Astfel, încurajați fiind, vor putea să izbândească, uneori 
chiar să ne impresioneze și la final vor beneficia de laudele și recompensele noastre. În acest mod, 
puțin câte puțin, vor ajunge să aibă încredere în ei și să descopere calea spre o viață mai bună. 

O altă categorie cu risc de abandon școlar este aceea a copiilor care provin din familii cu o 
situație financiară precară, care nu le permite deplasarea la școală cu mijloace de transport în comun 
sau procurarea celor necesare cursurilor. În asemenea cazuri, se pot găsi soluții de genul 
campaniilor sociale sau a activităților de voluntariat în care chiar subiecții în cauză pot fi implicați 
și la final ajutați. Bursele sociale și rechizitele oferite la început de an școlar sunt și acestea 
binevenite. 

Amenințările cu care ne-am putea confrunta în aceste cazuri și care ne-ar putea împiedica în a 
duce la bun sfărșit acțiunea noastră de prevenire a abandonului ar fi: 

 intrarea într-un anturaj defavorabil dezvoltării frumoase prin intermediul educației. 
Pătrunderea în acest anturaj îi poate expune la consumul de droguri, stupefiante, alcool, tutun. Dar 
și în acest caz putem încerca, sprijiniți de poliție, pshiholog, diverse asociații, să prevenim 
abandonul școlar. 

 marginalizare, atitudine de respingere manifestată de colegi;  
 încăpățânarea familiilor de a întrerupe procesul de educație al copilului din diverse motive; 
 o maladie care împiedică subiectul să își desfășoare activitatea în cadrul școlii. 
Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu numeroase 

obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru a le oferi 
șansa de a clădi un viitor mai bun. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

PROF. TERESCU MARIANA 
GRAD. P. P. NR. 1 ORSOVA 

 
 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

  
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

· şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți.  

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
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domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’.  

E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, 
crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la 
muncă, abandonând şcoala. 

·cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

·climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

·factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

·anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
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·juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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Absenteismul şi abandonul școlar 
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A fi profesor în societatea contemporană presupune asumarea unei responsabilităţi deosebit de 

mari. A fi profesor presupune transmiterea eficientă de informaţii din domeniul de specialitate al 
acestuia destinate elevilor săi. De asemenea, a fi profesor eficient presupune stabilirea unei relaţii 
pozitive cu elevii săi, construită pe încredere reciprocă, cooperare, empatie şi interes educaţional.  

Acest ultim aspect menţionat presupune acordarea de sprijin pentru problemele cu care se 
confruntă elevii în încercarea lor de a le rezolva cât mai eficient.  

În acest sens, pentru numeroşi elevi, abandonul şcolar poate reprezenta o foarte mare problemă, 
deoarece aceasta poate crea premisele eşecului educaţional şi în viaţă. Astfel, profesorii au un rol 
extrem de important în motivarea şi încurajarea elevilor în a rămâne în sistemul educaţiei formale, 
în acord cu particularităţile lor.  

În prezentul articol voi încerca să analizez câteva aspecte referitoare la principalele modalităţi 
prin care profesorii îşi pot ajuta elevii să-şi depăşească dificultăţile legate de părăsirea timpurie a 
şcolii, respectiv să rămână în sistemul educaţional până la absolvirea cu diplomă a ciclului şcolar 
început. 

 
Absenteismul este o problemă socială caracterizată prin conduită evazionistă, cronică, care 

reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 
Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist, o formă de 

evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă). 
Absenteismul poate fi o formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei 

unor probleme). 
Poate semnala şi reducerea ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi 

aspiraţiile grupului de elevi. 
 
Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de absenteism: 
 absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la 

câteva discipline)  
 absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează 

abandonul şcolar) 
 căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra-  sau interpersonală) 
 dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi) 
 dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’) 
 atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem 
 
Semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală sunt funcţia de separare sau de individualizare, 

mai ales la adolescenţi. 
Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de altfel primul pas 

spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în rândul elevilor acest 
fenomen: 

Cauze 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 care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate. 

 
Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 

supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) 
evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, politici 
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale  foarte importantă este şi variabila vârstă. 

 
În scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen în şcoala noastră se vor lua următoarele 

măsuri: 
 
Dirigintele şi profesorii clasei vor monitoriza elevii care absentează frecvent de la disciplina lor 

sau de la clasă; 
Săptămânal dirigintele clasei va motiva în baza dovezilor absenţele elevilor, din clasele pe care 

le coordonează, conform cu RI al şcolii; 
Adeverinţele medicale vor fi vizate de medicul şcolar  şi vor fi înregistrate la secretariatul şcolii, 

doar dacă nu au depăşit 5 zile de la revenirea elevului la şcoală; 
În cazul în care părintele solicită telefonic dirigintelui învoirea elevului, părintele va trimite 

dirigintelui cererea de învoire, care va fi adusă la cunoştinţa directorului şi contrasemnată de acesta; 
În situaţii speciale, care presupun părăsirea incintei şcolii de către elev acesta va putea părăsi 

școala cu bilet de voie semnat de diriginte şi avizat de director; 
Dirigintele care constată numărul mare de absenţe ale unor elevi în urma consultării 

săptămânale a caietului de monitorizare al absenţelor va lua legătura cu elevul pentru a identifica 
motivul absenţelor şi de asemenea cu familia sau tutorii legali ai elevilor; 

Până în data de 5 a lunii în curs diriginţii claselor vor completa fişa de monitorizare lunară a 
absenţelor elevilor şi o vor depune la secretariatul sau direcţiunea şcolii; 

Se va afişa lunar situaţia absenţelor pe clase în sala profesorală; 
Lunar Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie va fi informat asupra situaţiei 

absenţelor şi măsurilor luate de diriginţi şi consiliile profesorilor claselor; 

 Diriginţii vor solicita sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului,  activităţilor de 
intervenţie sau prevenţie şi aplicarea acestora la clasele de elevi cu un absenteism ridicat. 

Diriginţii claselor vor putea lua şi alte măsuri de prevenire precum: 
Aplicarea chestionarului privind absenteismul (dacă situaţia o impune); 
Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au contribuit la 

situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate) ; 
Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către 

diriginte a  unor măsuri amelioratorii) ; 
Discutarea, în particular, a incidentului / situatiei cu elevul – căutarea împreună a unor soluţii 

pentru evitarea repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală / a familiei (în 
funcţie de cauză); 

Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, 
legătura permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele 
de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de elev 
ca unică soluţie pentru ,,rezolvarea’’ problemei); 

Dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate media 
rezolvarea situaţiei conflictuale profesor-elev; 

Programe de consiliere a părinţilor (de tip ,,şcoala părinţilor’’); 
Colaborare cu toate autorităţile comunităţii locale (poliţia de proximitate, jandarmeria ). 
În cazul în care situaţia absenteismului scapă de sub control şi se profilează riscul de abandon 

şcolar se impune întregului corp profesoral  luarea următoarelor măsuri în scopul prevenirii 
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abandonului şcolar: 

Creşterea responsabilizării cadrelor didactice 

Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat; 

Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar; 

Semnalarea cazurilor conducerii şcolii şi consilierului psihopedagogic; 

Participarea cadrelor didactice din liceu la module de formare continuă (metode de a creşte 
integrarea şi comunicarea dintre elevi;  profesor-elev; de a antrena elevii în activităţi extraşcolare; 
modalităţi de a creşte implicarea şi comunicarea permanentă cu părinţii; orientarea extraşcolară a 
elevilor);  

Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber; 
Confirmarea oficială a legitimării elevului la vreun Club Sportiv şi anunţarea prealabilă a 

programului competiţional; aprobarea motivării absenţelor pentru participarea elevului la 
competiţiile sportive de către conducerea şcolii 

Menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă 
pentru toţi elevii 

Metode de predare – învăţare atractive 
Promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimenteze succesul; evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, 
celor care nu aparţin elitei 

Sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; nota să 
fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului 

Profesorii să comunice eficient (asertiv, să folosească ascultarea activă) să evite etichetarea 
elevilor, să critice constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor 

Activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală cel puţin o dată pe lună; 

Activităţi de educaţie sexuală a elevilor; 

Utilizarea la orele de consiliere a experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni 
scăderea încrederii în educaţie; 

Implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare. 

 Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăța și a fi, iar 
dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi 
de o experiență pozitivă pentru elevi. 

Se impune o „abordare holistică”, în cadrul căreia întreaga comunitate şcolară (conducerea 
şcolii, cadre didactice, elevi, familiile acestora) participă la un efort colectiv şi coerent, în strânsă 
colaborare cu partenerii externi şi întreaga comunitate. 
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colab. Şcoala, Şansa mea! Ghid de consiliere pentru profesori. Editura Universităţii din Oradea, 
2010. 3. BLÂNDUL, V. Psihopedagogia comportamentului deviant. Bucureşti: Aramis, 2012. 4. 
SHAPIRO, S., SKINULIS, K. Cum devenim părinţi mai buni (Parent talk): ghid practic / Traducere 
din limba engleză de Luana Schidu. Bucureşti: Humanitas, 1999.  
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Abandonarea timpurie a școlii,                                                          
o problemă complexă pentru întreaga societate 

 

Autor: Țifui Daniela,                                                                  
Școala Gimnazială Alecu Russo Iasi 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie.  

La nivelul individual al abandonului şcolar timpuriu, consecinţele pot fi văzute pe parcursul 
vieții lor, prin reducerea şanselor de a lua parte la aspectele sociale, culturale si economice ale 
societăţii.  

Acesta, creşte o dată în plus, riscul şomajului, al sărăciei şi al excluziunii sociale. Efectele pot fi 
văzute şi în vieţile copiilor lor, deoarece decizia lor de a părăsi de timpuriu şcoala reduce şi şansele 
copiilor lor de a reuşi în şcoala. 

În acelaşi timp, sunt raportate efecte la nivelul economiei şi al societăţii, deoarece ratele 
abandonului şcolar au efecte pe termen lung asupra dezvoltării societăţii şi al creşterii economice.  

Tinerii care abandonează şcoala de timpuriu tind să participe mai putin la procesele democratice 
şi sunt cetăţeni mai puţin activi. Inovaţia şi creşterea se bazează pe forţă de muncă calificată , nu 
doar în domenii de înaltă tehnologie, ci în intreaga economie. 

Abandonarea timpurie a școlii aste o problemă complexă cauzată de un proces cumulativ de 
dezangajare. Este rezultatul unor motive personale, sociale, economice , educaţionale şi legate de 
familie.  

Şcoala joacă un rol important în abordarea fenomenului de abandon scolar timpuriu, dar ele nu 
pot şi nu trebuie să lucreze în mod separat. Abordările cuprinzătoare care se centrează pe cauzele 
esenţiale ale fenomenului de abandon scolar timpuriu, sunt necesare pentru a reduce fenomenul de 
abandon școlar timpuriu.  

Reducerea fenomenului de abandon școlar timpuriu poate ajuta cu privire la integrarea tinerilor 
pe piaţa forţei de muncă şi la ruperea ciclului de deprivare care conduce la excluziunea socială a 
prea mulţi tineri. 
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COMBATEREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 

 
PROF. TIMARU  MIHAELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AL. PIRU”, MĂRGINENI, BACĂU 
 

 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala.  

Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce poate avea 
un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod indirect să 
abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 

 îi lipsește motivația școlară; 

 are dificultăți de învățare; 

 are o rată a absenteismului mare; 

 are rezultate școlare slabe; 

 are imagine de sine scăzută; 

 este izolat față de colegi; 

 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 

 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 

 are o lipsă reală a unui suport școlar; 

 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei 
unui control parental; 

 cerințe educaționale speciale; 

 stare de sănătate precară; 

 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 
vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 

 provine din medii sociale sărace; 

 nefrecventarea gradiniței; 

 lipsa unui model educațional din familie. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes.  

Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
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pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 
cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

 control parental direct și activ în viața copiilor; 

 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 

 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.  

Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 

 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 

 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 

 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 
probleme; 

 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 

 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 

 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 

 exigențele școlare să fie rezonabile; 

 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 
copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 

 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 

 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 

 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 

 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 

 să existe o dotare materială adecvată în școală; 

 programe de consiliere pentru părinți; 

 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește.  
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Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și 
preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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ABANDONUL SCOLAR 

 

Cauze şi modalităţi de prevenire 
Inv.Timiş Ioana 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ. 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav.  

Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 
Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 

studiem câteva cauze: 
 

şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din sat. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității.  

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care, fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 
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factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție. 

anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială. Anturajul reprezintă un factor 
negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume băuturi alcoolice, să 
consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi; 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  
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Abandonul școlar – cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. înv. Primar Timiș Cătălina 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Fenomenul de abandon şcolar, mărimea şi efectele sale, sunt recunoscute, tratate corespunzător, 
dar în lipsa unei baze ştiinţifice care să ateste cauzele fenomenului, existenţa acestuia, totul 
făcându-se la nivel pragmatic. Mergându-se de la lipsa unor definiţii elaborate ştiinţific şi până la 
confundarea sau dezbaterea lui ca o parte insignifiantă a unor concepte complexe, se trage concluzia 
că putem vorbi de o minimalizare a importanţei acestui fenomen în ciuda recunoaşterii 
complexităţii sale.  

Literatura de specialitate tratează abandonul şcolar ca un simplu efect al unor fenomene 
complexe, limitându-se la simpla consemnare a existenţei acestuia, fără o analiză profundă care să 
demonstreze amploarea fenomenului în sine. Studierea fenomenului de abandon şcolar nu este 
posibilă prin izolarea totală a acestuia de alte concepte, dar nici prin confundarea sau limitarea lui la 
graniţele trasate pentru alte fenomene. 

În studiul inadaptării, al insuccesului şi eşecului şcolar se face uneori referire şi la abandonul 
şcolar, fără însă o tratare diferenţiată a acestuia.  

Toate aceste concepte sunt înrudite, strâns legate între ele, dar nu este vizibilă o tratare 
complexă a acestora, ca şi cum am avea un singur fenomen cu mai multe denumiri. 

 Printre cele mai frecvente cauze ale abandonului școlar sunt: 

 antrenarea tinerilor în grupurile stradale; 

 situaţia materială precară a familiilor; 

 dezinteresul părinţilor faţă de situaţia şcolară a elevilor; 

 familii dezorganizate care nu asigură un control riguros asupra activităţilor desfăşurate de 
copil; 

 scăderea motivaţiei pentru învăţare şi educaţie generată de mirajul unui câştig rapid pe 
fondul existenţei sărăciei în familiile şi comunităţile din care fac parte.                                       

Aceste cauze derivă în principal din probleme de ordin social, dar nu putem limita abandonul 
şcolar doar la dimensiunea sa socială, aşa cum nici nu putem blama exclusiv familia, şcoala sau 
elevul. 

Pentru reducerea abandonului școlar ar trebui realizarea unor acțiuni precum integrarea elevilor 
cu risc de renunțare la educație și menținerea acestora în sistemul școlar, creșterea responsabilizării 
cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflati în abandon, monitorizarea stării sistemului pentru 
prevenirea timpurie a crizelor și identificarea periodică a modificărilor în ceea ce privește factorii de 
abandon școlar. 
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O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari. Pentru crearea şi implementarea eficientă a unor 
programe şi politici care să ducă la diminuarea abandonului școlar trebuie luate în considerare 
nevoile pe care le au personale care fac parte din grupul ţintă atât beneficiari direcţi cât şi cei 
indirecţi, deci trebuie facută o conexiune intre nevoi, resurse, politici şi metode de implementare. 
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Abandonul școlar 
- Cauze și modalități de prevenire – 

- referat – 
 
 

Titel Mihaela Paula 
Profesor învățământ preșcolar 

 
 
Deși ne dorim un viitor frumos și luminos, avem însă parte de multe probleme în învățământul 

nostru. Una dintre cele mai importante și persistente este cea a abandonului școlar. Focalizarea 
atenției educaționale pe grupurile vulnerabile este un semn al nivelului de civilizație atins de o 
anumită societate, un indiciu al nevoii de căutare a unor formule de solidaritate umană.  

Lucrez în învățământ de 20 de ani și am întâlnit multe situații. Tot ce scriu, scriu din experiență 
mea. Am fost și învățătoare, iar acum sunt educatoare. În localitatea noastră încă există abandon 
școlar, dar la gimnaziu. La clasele mici și grădiniță s-a reușit ca părinții să - și trimită copiii la 
școală deoarece se bucură de multe avantaje. Aici avem o comunitate de rudari încadrați la 
programele pentru rromi. Nu există abandon din cauza sărăciei, aici, deoarece nu mai există familie 
atât de săracă să nu- și permită școlarizarea.  

Situațiile de abandon apar la copiii, dar mai ales la copilele, trecuți de clasa a IV-a. Un fenomen 
îngrijorător este că fetițele rămân gravide, familia neluând măsuri în acest caz, asistență socială 
fiind și ea răspunzătoare de această situație, dar și poliția, fetițele fiind minore. Părinții de multe ori 
se bucură, responsabilitatea întreținerii fetei trecând pe umerii “soțului”. “Libertatea” – rău înțeleasă 
de copii, anturajul, exemplul familiei, realizări școlare scăzute , motivație joasă, frecvența slabă, 
probleme de disciplină (în școală), stimă / încredere redusă față de sine, ramanerile în urmă din 
cauza absențelor, greutatea recuperării, toate acestea favorizează abandonul școlar.  

   SOS . E nevoie de psiholog în școli, e nevoie de cadre didactice stabile în școală, nefluctuante, 
care să cunoască situația reală de acasă, e nevoie de medici care să nu acorde așa ușor scutire 
medicală pentru absente, e nevoie că în primul rând părinții să fie educați, e nevoie de mai multă 
comunicare: școală – familie – comunitate.  

 
Pentru a diminua și eradica abandonul școlar cred că trebuie:  
COMUNICARE:  
școală – familie – comunitate (primărie, dispensar, poliție, biserica );  
IMPLICARE :  
școală prin cadre didactice apropiate de familiile elevilor cu probleme; 
 Asistență socială – muncă de teren să cunoască în amănunt situația copiilor cu probleme;  
Medic – informat corect de motivele absențelor;  
Poliție – unde e nevoie de urmărirea îndeaproape a familiei;  
Biserica – apropierea cu sfaturi și îndrumare spre familiile cu probleme;  
AJUTOR:  
psiholog specializat  
INFORMARE:  
educație sexuală în școli;  
LEGISLAȚIE:  
legi clare, adecvate 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. TOADER  CARMEN 
Sc. Gim. „Nicolae Titulescu” – Ploiești 

 
 
Abandonul şcolar este ultima fază a insuccesului şcolar, acestui termen nefiindu-i necesară o 

definiţie complexă. Insuccesul şcolar se defineşte prin rămânerea în urmă la învăţătură a unor elevi, 
care nu reuşesc să obţină un randament şcolar la nivelul cerinţelor programelor şi care nu vor reuşi 
să se adapteze la mediul socio-profesional, la nivelul cerinţelor acestuia. 

 
Cauzele generale ale abandonului şcolar sunt de trei tipuri: 
1. cauze psihoindividuale (anatomo-fiziologice şi psihice) – rar întâlnite în şcoala noastră; 
2. cauze pedagogice (relaţia profesor – elev, relaţiile dintre elevi, ritmul muncii şcolare, 

atitudinea elevilor faţă de învăţătură şi muncă, lipsa de motivaţie a învăţăturii, orientarea şcolară şi 
profesională defectuoasă, atmosfera nefavorabilă din şcoală şi societate faţă de învăţătură şi faţă de 
muncă etc.); 

3. cauze socio-familiale (climatul cultural-educativ, familii dezorganizate, dezinteresul 
părinţilor, conflicte familiale, atitudinea familiei faţă de şcoală, comportamentul prea liberal al 
părinţilor, cerinţe ce depăşesc posibilităţile elevului). 
 

Referindu-ne   la   cauzele   pedagogice,   în   situaţia   şcolii   noastre,   le   putem elimina pe 
cele care se referă la competenţa cadrelor didactice şi la atmosfera din şcoală, care este favorabilă 
procesului de învăţământ şi dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, în concordanţă cu 
nevoile şi cu posibilităţile fiecăruia.  

 
Personal, consider că vina aparţine în exclusivitate contextului social în care ne aflăm. 

Atitudinea negativă a unor elevi faţă de învăţătură şi muncă este urmare a lipsei motivaţiei, aceasta 
fiind cauzată de problemele familiei care nu întrezăresc o rezolvare (lipsa unui loc de muncă, 
implicit a banilor, conflictele generate de aceasta, atitudinea familiei faţă de şcoală etc.). 

 
Motivaţia învăţării lipseşte şi în cazul elevilor cu părinţi care au absolvit cel puţin liceul, dar nu 

reuşesc să se angajeze. Pentru aceste familii supravieţuirea este posibilă numai prin activităţi ce 
presupun muncă fizică grea, efectuată de către toţi membrii familiei. Alocaţia oferită de stat, 
condiţionată de frecventarea şcolii, este o glumă proastă, având în vedere că pot câştiga mai mulţi 
bani dacă trimit copilul la muncă. 

 
Un alt caz, probabil frecvent şi în şcoala noastră, este acela în care veniturile familiei sunt 

substanţiale, dar nu sunt provenite din muncă cinstită (furturi, înşelăciuni etc.). Şi aici găsesc o vină 
sistemului nostru, care nu reuşeşte să impună respectarea valorilor morale. 

 
Pentru a oferi soluţii în ceea ce priveşte abandonul şcolar, trebuie să-l recunoaştem  din timp şi 

să încercăm să-l combatem.  
 
În prima fază elevul apare nemulţumit de şcoală, pentru că apar primele goluri în cunoştinţe şi 

complexul de inferioritate faţă de colegi. A doua fază se caracterizează prin apariţia unor lipsuri 
grave în cunoştinţe şi incapacitatea de a rezolva independent sarcinile şcolare. Faza a treia este 
caracterizată de corigenţe, iar profesorii încearcă unele măsuri, uneori fără să cunoască adevăratele 
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cauze. Elevul manifestă rezistenţă sau revoltă, face dezordine în clasă ori devine închis şi neliniştit. 
Ultima fază este aceea în care rămâne repetent, unii fiind greu de recuperat, deoarece fug de la 
şcoală, vagabondează, apoi abandonează şcoala. 

 
Soluţii nu se pot oferi, dată fiind complexitatea cauzelor ce determină abandonul şcolar, dar se 

pot încerca anumite metode: convorbiri individuale şi colective, întâlniri ale diriginţilor şi ale 
profesorilor cu părinţii (vizita la domiciliu nu mai este de ceva vreme ,,recomandată”…), discuţii 
ale elevilor cu cel vizat, şedinţe cu psihologul sau consilierul şcolar (desigur, dacă reuşim să găsim 
unul sau dacă reuşim să convingem copilul să stea de vorbă cu el!). 

 
În ceea ce priveşte reducerea abandonului în şcoala noastră, optimismul nu este cea mai bună 

atitudine şi nici îngrijorarea. Să nu uităm că suntem cadre didactice, avem o anumită demnitate, iar 
rolul nostru de a forma oameni nu este acceptat de toţi semenii noştri; uneori, nu ne putem lupta cu 
morile de vânt, precum Don Quijote. 
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ACTIVITĂŢI DE PREVENŢIE ŞI INTERVENŢIE                                      
ÎN CAZUL ABSENTEISMULUI 

 

Profesor, Diana Toader                                                               
Colegiul Economic Mihail Kogalniceanu Focsani 

  

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de 
relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 
social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) 
determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut. 

 La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 
dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare 
şi notare, frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, 
uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, 
absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită 
care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. Din 
păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă 
pot doar contribui la cronicizarea fenomenului.  

Acest material se doreşte a fi un suport pentru diriginţii care se confruntă cu problema 
absenteismului.  

Activităţi  

1. ACTIVITATEA: Surse de stres şcolar  

OBIECTIV: Identificarea surselor de stres şcolar  

NIVEL: gimnazial, liceal  

MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane 

DURATA: 25 min. DESCRIERE: Se împarte clasa pe grupe de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă 
realizează timp de 10 min. o listă cu surse de stres şcolar pe care o prezintă apoi întregii clase. 
Urmează discuţii cu întreaga clasă: pot fi înlăturate, diminuate, tolerate necesitând adaptare, etc.  

2. ACTIVITATEA: Reacţii la stres  

OBIECTIV : Conştientizarea reacţiilor la stres  

NIVEL: gimnazial, liceal  

MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane  

DURATA : 40 min. 

DESCRIERE: Se împarte clasa în grupuri de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă notează timp de 15 
min. reacţiile avute într-o situaţie considerată stresantă (test, teză, examen etc.),după care le vor 
prezenta întregii clase. Se vor nota reacţiile fizice/ fiziologice (ex:dureri de inimă, transpiraţii 
excesive, dureri de cap ), cognitive (ce au gândit), emoţionale (ce au simţit), comportamentale (cum 
s-au comportat) .În final se vor identifica câteva modalităţi de reevaluare a evenimentului considerat 
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stresant prin prisma gândirii pozitive. 

3. ACTIVITATEA: Cine sunt eu?  

OBIECTIV: Dezvoltarea stimei de sine  

NIVEL: gimnazial  

MATERIALE NECESARE: fişe, lipici, foarfece, creioane, carioca, reviste DURATA: 30 min. 

DESCRIERE: Se înmânează fiecarui elev fişa “Cine sunt eu?” şi se pun la dispoziţie 
materialele. Elevii primesc ca sarcină realizarea timp de 15 min. a unui colaj/desen care să le ofere 
celorlalţi o idee despre cine sunt ei. Pentru realizarea sarcinii elevii pot folosi cuvinte, simboluri, 
desene la libera alegere. După realizarea sarcinii se fac grupuri de câte 3-4 elevi în care fiecare va 
împărtăşi celorlalţi ce a făcut. Grupurile vor discuta aspectele comune timp de 5 min. În final se 
reface grupul mare şi se discută timp de 10 min: a fost uşoară/grea sarcina, care sunt lucrurile 
comune descoperite, i-a ajutat exerciţiul să se cunoască mai bine etc. 

4. ACTIVITATEA: Cum mă văd eu, cum mă definesc ceilalţi? 

OBIECTIV: Construirea unei imagini de sine pozitivă  

NIVEL: gimnazial  

MATERIALE NECESARE: coli A4, markere, creioane colorate, tablă/flipchart DURATA: 50 
min.  

DESCRIERE: Acest exerciţiu oferă elevilor posibilitatea de a-şi defini calităţi personale care 
contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor. Elevii sunt împărţiţi în grupe de 5 şi 
primesc câte o foaie A4 şi creioane colorate.  

Fiecare elev desenează conturul propriei palme pe foaie, pe care îşi va trece numele. Pe degetul 
mare îşi va trece o calitate proprie (trăsături de caracter, însuşiri morale; de ex.: generos, inteligent, 
simpatic, talentat etc.).  

Exerciţiul se continuă cu precizarea altor calităţi de către colegii de grup – fiecare membru al 
grupului va scrie o calitate a colegului său pe celelalte “degete” ale conturului palmei acestuia. În 
felul acesta, la sfârşit fiecare membru va avea un contur al palmei inscripţionat cu calităţi 
identificate atât de el, cât şi de colegii săi. În final se afişează toate colile cu desene pe tablă sau pe 
foaia de flipchart.  

O variantă a exerciţiului cuprinde precizarea unui comportament pozitiv (sau a mai multor 
comportamente). Se insistă ca elevii să identifice calităţi (aspecte pozitive), nu defecte (aspecte 
negative) ale propriei personalităţi.  

Sugestii pentru profesori: Accentul se pune pe valorizare. Dacă profesorul observă că sunt elevi 
care nu reuşesc să identifice aspecte pozitive ale comportamentului sau caracterului lor, pot fi 
completate “degetele” doar de ceilalţi membri ai grupului. În felul acesta, elevul respectiv va reuşi, 
cu ajutorul celorlalţi, să se cunoască şi să autovalorizeze propriul potenţial. 
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Abandonul școlar 

 

Prof. inv. primar TOCILA ANCUTA                                                     
Școala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Sus, Arges 

 

 

PRECIZĂRI CONCEPTUALE 
 
Abandonul școlar este o formă de manifestare a devianței școlare  alături de copiat, fuga de la 

școală, absenteismul școlar, vandalismul școlar, violența în școală. După unii autori abandonul 
școlar este privit ca o retragere conștientă a elevului din sistemul social școlar ca urmare a pierderii 
interesului sau motivației pentru învățare și a angajării în activități exterioare învățării sau ca urmare 
a lipsei de resurse economice pentru continuarea școlarizării. (Zamfir, E; Zamfir, C;1995, p.167.                   
Cristina Neamțu definește abandonul școlar ca fiind conduita de evaziune definitivă ce constă în 
încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 
înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului 
de studii începute. ( Neamtu, C, 2003, p.199). 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

 
Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 

şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

 
   • Factorii psihologici. 

 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, 
sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

 
    • Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar. 

- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 
risc de abandon şcolar. 

 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol 
imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
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faţă de şcoală. Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este 
abandonul şcolar. 

 
   Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă 
şi învăţare. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul 
rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei 
sau a îmbrăcămintei necesare’’.  

E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, 
crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la 
muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în școală fiecare poate avea un loc, un rol şi 
o valoare. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
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Abandonul școlar: paradigma ecologică 

 

 

Profesor Toda Sebastian,                                                               
Școala Gimnazială TOLDY Sânnicolau de Munte, Bihor 

 

 

Abandonul şcolar reprezintă una dintre problemele grave și actuale ale sistemului românesc de 
învățământ, care îi preocupă în egală măsură atât pe factorii de decizie de la cel mai înalt nivel, cât 
și pe profesorii afați în primele rânduri ale confruntării cu acest flagel. 

În termeni generali, acesta reprezintă întreruperea  de către elev a parcursul şcolar, înainte de 
finalizarea unui anumit nivel de învăţământ. Există încadrări ale abandonului şcolar  care  îl  
asociază  părăsirii  timpurii  a  unui  parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome.  

O definiție de lucru a acestui concept poate fi exprimată astfel: Abandonul şcolar reprezintă 
conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului 
educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 
profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

La  nivelul  sistemului  românesc  de  învăţământ,  elevii  sunt  considerați  în abandon şcolar şi  
scoşi   din   evidenţele şcolare   după  trei  ani   de  la renunţarea la frecventarea studiilor (conform 
ROFUIP 2005), perioadă în care  elevul  are  timp  să-şi  reia şi  continue  studiile.  

În ultimii ani, legislația românească a căutat să se alinieze celei internaționale și europene în 
încercările de prevenire și combatere a acestui fenomen,  elaborându-se la nivelul țării noastre o 
serie de norme legislative, sintetizate în acte precum: Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii 
a Școlii în România, 2015-2010, Strategia  Națională  privind  Protecția și  Promovarea  Drepturilor  
Copiilor 2014-2020, Strategia  Națională  pentru  Protecția,  Integrarea și  Incluziunea  Socială  a 
Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020, Strategia  Națională  pentru  incluziunea  socială  a  
cetățenilor  români  de  etnie rromă 2012-2020. 

Lupta cu abandonul școlar nu poate fi începută însă fără a se cunoaște și analiza temeinic 
cauzele acestuia, iar acestea sunt multiple și complexe, cu specificități dureroase la nivelul 
sistemului de educație din România. 

Există, desigur, mai multe teorii care încearcă să ofere un cadru conceptual cât mai adecvat 
cauzelor abandonului școlar, elaborând fiecare câte o paradigmă care ofere baza abordării cu succes 
a măsurilor necesare în ameliorarea fenomenului. 

Dintre acestea, paradigma ecologică identifică cel mai bine cauza principală a abandonului 
școlar: relația elevului cu familia și mediul social. Această paradigmă îl are ca promotor pe Urie 
Bronfenbrenner, psiholog american de origine rusă, care a dezvoltat,  pornind de la teoria 
sistemelor, un model ecologic al dezvoltarii umane în general, și a copilului în special.  

Conform  modelului său, copilul, care va deveni apoi elev, se naște și se dezvoltă în centrul unui 
ecosistem structurat în patru niveluri: microsistemic (familia, școala, grupul de prieteni), 
mezosistemic (interacțiunile între microsisteme), exosistemic (microsistemele, mezosistemul și 
grupurile de apartenență ale părinților), macrosistemic (modelele culturale). 

Aceste sisteme se influenteaza reciproc în mod constant, de aceea, dacă apare o problemă într-
unul din ele, toate celelalte sisteme vor fi afectate.  

După cum se observă, familia este la baza nivelului microsistemic, care la rândul său înseamnă 
piatra de temelie a celorlalte sisteme, deci  dacă microsistemul familial nu funcționează cum 
trebuie, asta va afecta grav și situatia școlară a elevului.   
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De aceea. toți factorii de decizie din țara noastră ar trebui să pună în prim-plan familia elevilor 
în perspectiva luptei cu amenințarea abandonului școlar. 
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PROBLEMELE ELEVILOR NOȘTRI 

 

Profesor Toderiță Mihaela                                                               
Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău 

 

An de an numărul elevilor care renunță la educația oferită de școală este în creștere. România și 
Bulgaria sunt printre primele țări europene în ceea ce privește abandonul școlar,  înaintea noastră se 
mai află doar Malta și Portugalia, state care înregistrează cea mai mare rată a abandonului școlar. 
Dacă în țara noastră 19% dintre elevi părăsesc devreme școala, în Malta rata de abandon este de 
42%, iar în Portugalia procentul este de 39%.   

Discutând cu fiecare elev și cu familia acestuia se descoperă cauzele reale ale abandonului 
școlar, cauze care sunt aceleași și în Comunitatea Europeană.  

O primă cauză este reprezentată de dificultăţile material cu care se confruntă familiile. Familiile 
numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată 
tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie pentru a 
avea grijă de fraţii mai mici). De cele mai multe ori în astfel de situații nici măcar reprezentanții 
primăriilor nu intervin. 

O altă cauză o constituie modelul educațional oferit de părinții care la rândul lor nu și-au 
definitivat pregătirea, nu au frecventat mai mult de 8 sau 10 clase, nu au o calificare profesională și 
sunt simpli zilieri. Astfel o din cei care au abandonat școală, după câtva ani de muncă grea și prost 
plătită, ajung să îți dorească completarea strudiilor măcar până la 10 clase și până la obținerea unei 
calificări minime. Pentru ei s-a luat măsura completării strudiilor prin programul ”A doua șansă”. 
Modelul oferit de părinți este completat de multe ori de modelul oferit de frații mai mari, și chiar un 
astfel de model este mult mai influent. Acolo unde există frați mai mari ce au renunțat de timpuriu 
la școală, frații mai mici vor tinde să reproducă exemplul și vor căuta să procedeze identic. 

Următoarea cauză care duce la părăsirea școlii este dezorganizarea familiei. Divorțul părinților 
constituie pentru copii și adolescenți o traumă care îi destabilizează moral și emoțional. Alcoolismul 
părinților care merge de multe ori mână în mână cu violența în familie, contribuie substanțial la 
determinarea copiilor de a pleca din școală înainte de a avea definitivată educația și de a obține o 
calificare profesională. 

Trecerea la adolescență este pentru unii copii o adevărată furtună și apar frecvent neînțelegerile 
cu părinții și atracțiile spre găștile de cartier, rețele de cerșetorie și de prostituție, care îi ademenesc 
și îi transformă în viitori delicvenți. Implicarea în activități aflate la limita legii fiind o cauză a 
abandonului școlar manifestată mai ales la trecerea către clasa a IX-a și în perioada imediat 
următoare debutului ciclului secundar superior. 

Intrarea timpurie pe piața muncii, fie ca zilier, fie prin desfășurarea unor activități regulate 
determină atracție pentru adolescenți deoarece ei desfășoară activități aducătoare de venit care le 
crează imaginea de falsă independență. Astfel de activități solicită fizic și pentru odihnă, elevii la 
început absentează de la cursuri iar apoi renunță la școală. O soluţie pentru cei care au nevoie să 
muncească ar putea fi promovarea unor modele comune din ţările vestice, şi anume implicarea 
liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada 
vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

O altă cauză, care se dovedește a fi un stereotip infirmat de realitate, este încrederea scăzută în 
educație. De obicei încrederea scăzută în educație se manifestă în etapele premergătoare 
abandonului școlar și în aceste etape ar fi foarte util ca cei elevii care au o astfel de manifestare să 
fie puși în contact cu tineri care au abandonat școala pentru a descoperi din discuții importanța unei 
educații complete.  
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Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

Factori importanți în determinarea abandonului școlar, există și la nivelul comunității. Astfel 
mariajul timpuriu practicat în unele comunități de rromi sau în unele comunități rurale, aducerea 
timpurie pe lume a unui copil - situație întâlnită la fete care de obicei fac parte din familii 
monoparentale sau dezorganizate, lipsa de securitate în zonă – există zone cu infracționalitate 
ridicată, zone în care dascălii se tem să interacționeze sau să comunice cu părinții, refuzul 
continuării studiilor după clasa a VIII-a – motivele fiind lipsa colegilor din zonă sau practicarea 
muncilor agricole alături de părinți; sunt cause ale abandonului determinate de comunitate.  

Abandonul școlar are și cause la nivelul școlii: repetențiile repetate și frecvente, integrarea 
insuficientă în colectivul clasi sau calitatea relațiilor cu profesorii și cu colegii, pot determina un 
elev să renunțe la studii timpuriu.Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea 
abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi 
diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-
guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 
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Abandonul scolar 

Cauze si modalitati de prevenire 
 
 

Tokes Emanuela 
 
 

Educatia isi pune amprenta pe formarea individuala ca om, inca din prima zi de viata. De la o 
frageda varsta, copilul se formeaza in sanul familiei pe parcursul celor sapte ani de acasa. Familia, 
ca factor primordial de informare si de creare a copiilor si tineretului, il include pe copil in 
societate, implementandu-i practici educative, constructii cognitive.  

O educatie adevarata, reala se formeaza in familie, apoi ea se continua in gradinita si scoala prin 
intermediul cadrelor didactice. O buna interventie a cadrului didactic prin insusi procesul educativ 
pe care-l desfasoara cu copiii poate construi un mijloc de prevenire a abandonului, care a devenit 
din ce in ce mai frecvent. 

Abandonul scolar reprezinta incetarea frecventarii scolii, parasirea sistemului educativ inaintea 
unei calificari sau pregatiri profesionale complete. Elevii care abandoneaza scoala sunt cei care au 
absentat foarte mult la orele de curs, cei care au dificultati in comportament, pentru care au fost 
sanctionati de numarate ori la scoala. Acest abandon este cu atat mai grav cu cat are loc la nivelul 
tuturor nivelurilor de scolarizare: nivel prescolar, nivel peimar, nivel gimnazial si nivel liceal. 

Scoala a ajuns sa fie abandonata pentru ca in ziua de azi un elev nu considera ca scoala sa aiba 
un viitor.  

Efectele abandonului scolar demonstreaza ca acest tip de conduita este considerat deosebit de 
grav. Cei care abandoneaza scoala nu au nicio calificare profesionala indispensabila integru socio-
economice, nici formarea mora si civica necesara exercitarii rolului de parinte si celui de cetatian al 
unei comunitati.  

Neavand o calificare, cei care abandoneaza scoala sunt viitori someri si reprezinta pe termen 
lung si mediu o sursa de dificultati sociale si de pierderi care depasesc investitia ceruta de formarea 
initiala. 

Pentru a diminua efectele ebandonului scolar se presupune realizarea unui program care sa 
cunoasca dezvoltarea competentelor cadrelor didactice de lucru in echipa si de folosire a planificarii 
strategice in vederea identificarii cauzelor si modalitatilor de prevenire si stocare.  

 
Cauze si efecte de identificare a abandonului scolar 
 Unele scoli din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, saracie si lipsa 

oportunitatilor de scucces pentru absolventi. Lipsiti de motivatie, multi elevi ai ciclului gimnazial, 
primar , renunta la primii ani de studiu, fiind pusi sa dea o mana de ajutor in gospodarie sau chiar 
muncind alaturi de familie ca zilieri. Altii sunt pusi la ingrijirea fratilor mai mici, parintii fiind 
nevoiti sa munceasca pentru a putea intretine familia.  

 Transportul elevilor din zonele defavorizate inexistent este o alta cauza a abandonului 
scolar. 

 Este foarte importanta atitudinea familiei in raport cu scoala. Exista si cazuri in care parintii 
incurajeaza sa incalce normele valorilor scoalare prin atitudinea lor fata de scoala. Ca forme 
principale de manifestare a deviatiei scolare putem aminti ca fiind mai grave: fuga de la scoalara, 
absenteismul, abandonul scolar etc. Elevii au fost incurajati si de atitudinea parintilor care neavand 
stabilitatea locului de munca au emigrat in alte tari, iar acest lucru i-a afectat tot mai mult pe copii, 
abandonand scoala.  

Anturajul de proasta calitate debusoleaza elevii cu un psihic labil datorat unor carente din 
copilarie. Dorinta de a scapa de sub tutela educationala sau familiala, dorinta de capta obiecte, haine 
sau mancare prin cai ocolite necurate, reprezinta cauze pentru care elevul abandoneaza scoala.  
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Obiective in cadrul unui program de prevenire al abandonului scolar 
 Identificarea elevilor aflati in abandon sau risc de abandon scolar in vederea mentinerii 

acestora in sistemul de invatamant de zi. 
 Implicarea familiei in reabilitarea scolara a elevului. 
 Implicarea comunitatii locale in solutionarea unor situatii de abandon scolar sau al unor 

situatii cu risc de abandon scolar 
 Dupa ce obiectivele vor fi indeplinite, abandonul scoalar nu va mai reptrezenta un pericol in 

societate.  
Un alt element in combaterea abandonului scoalar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ , ficare dupa forta si posibilitatile sale. Copiii sunt diferiti, la fel si capacitatile lor, gradul 
lor de adaptare si percepere este diferit, dar in grupul de la gradinita fiecare poate avea un loc, un 
statut, un rol, fapt ce ii determina sa indrageasca mediul scolar. 

Evaluarea care se face la finalul fiecariu ciclu de invatamant se poate referi la competentele si 
capacitatile educationale ale fiecarui copil. Trebuie plecat de la premisa ca fiecare copil are valoarea 
lui, este unic si ca fiecare copil poate invata indiferent de nevoile lui sociale. La noi in tara , 
abandonul scolar reprezinta un motiv de ingrijorare si pentru aceasta scoala trebuie sa aiba o relatie 
foarte stransa cu membrii familiei. 

Educatia pentru toti este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic in parte, de 
responsabilitatea si implicarea tutror ca ea sa devina o realitate din care fiecare sa invete si sa se 
dezvolte.  

Sa nu uitam ca educatia depinde foarte mult de familie.  
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ABANDONUL ŞCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Secretar, TOMA MIRELA                                                              
Liceul Tehnologic ,,Constantin Brancoveanu’’- SCORNICESTI 

 
  
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa şi să studiem 
câteva cauze: 

·        cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-
şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă 
superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

·        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, sunt alte câteva aspecte care 
conduc spre abandonul şcolar. 

  ·     anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să 
fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de 
la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
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·        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice . 
·        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale; 
·        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  
În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

·        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale. 

 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’.  
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E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, 
crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la 
muncă, abandonând şcoala. 

·        cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala.  

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

·        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·        factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

·        factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

·        anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să 
fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de 
la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
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·        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 
În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

 
Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 

liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 
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Abandonul reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecvenării școlii, 

părăsirea sistemului educativ înaintea obținerii unei calificări sau pregatiri profesionale complete 
sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Din punct de vedere legal se specifică faptul că 
frecventarea obligatorie a școlii încetează la sfârșitul clasei a X- a. Atunci când statul controlează 
frecventarea școlii abandonurile înaintea termenului legal al școlaritații obligatorii sunt relativ rare, 
fiind adesea deghizate în absenteism intens. 

Educația este perceputa ca o funcție vitală a societății, iar școala drept principala instituție prin 
care societatea își perpetuează existența.. Astfel școala este un “factor cheie “ al dezvoltării. De la 
școala se așteaptă astazi totul : să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul și să înteleagă prezentul, să îi 
ajute să conștientizeze și să își asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului 
colectivităților către un viitor dorit. Din acest punct de vedere orice problemă cu care se confruntă 
acest sistem de învatamânt trebuie analizată, dezbatută și trebuie căutate soluții pentru o eventuală 
ameliorare. Pe această linie se înscriu și problemele de risc de abandon școlar și problemele 
comportamentale. 

Abandonul școlar se caracterizează prin părasirea prematură a școlii înaintea oținerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

În plan social, pot fi considerate forme ale eşecului școlar abandonul şcolar, excluderea socială 
şi profesională, analfabetismul. 

Abandonul şcolar se caracterizează prin părăsirea prematură a şcolii înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. De 
multe ori abandonul se asociază cu delincvenţa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viaţa de 
familie dezorganizată. 

Fenomenul se înregistrează în special la sate şi în comunităţile de rromi,unde copiii sunt folosiţi 
ca sursă de venit sau văzuti ca indivizi cu responsabilităţi în gospodărie. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor școlare ar fi bine să identificăm și să studiem 
câteva cauze: 

a) Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sarăcie și lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau, muncind ca zilieri la oameni mai avuți din sate. 

Saracia comunitaților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori, exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Tendința de a considera că familiile din zonele defavorizate nu valorizează 
pozitiv importanța educației este superficială. Lipsa interesului pentru școala se explică prin 
presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale parinților și prin lipsa de cultură a 
comunitații care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre școli din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor dar, si asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de școală. 

b) Cultura de origine a elevilor – cercetarile din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reușita sau eșecul școlar și profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
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raport cu școala. Cunoașterea acestor atitudini și identificarea surselor de posibile tensiuni sau 
blocaje manifestate în raport cu carierea școlară a tinerilor constituie un factor important în 
prevenirea abandonurilor. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. Una dintre marile probleme cu care se confruntă mediile politice, şi socio-economice din 
România o reprezintă educaţia copiilor rromi. 

Din păcate, cei care nu frecventează sau abandonează şcoala sunt deseori discriminaţi – învaţă 
în clase sau şcoli separate, puşi în ultimele bănci ale clasei, trataţi cu indiferenţă, agresaţi verbal de 
către copii sau profesori, traiesc în orfelinate, în instituţii pentru copii cu handicap sau, pur şi 
simplu, pe străzi şi în canale.  

Estimativ, jumătate din romii care trăiesc în România sunt analfabeţi. Îmbunătăţirea accesului şi 
participării la educaţie are ca scop prevenirea şi combaterea marginalizării şi excluderii sociale prin 
îmbunătăţirea ratei de participare la educaţie. 
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Absenteismul este o problemă socială caracterizată prin conduită evazionistă, cronică, care 

reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.  
O parte dintre devierile comportamentale manifestate în mediul şcolar, printre care se numără şi 

absenteismul, urmat de cele mai multe ori de abandonul şcolar, se află în legătură cu greşelile de 
educaţie ale cadrelor didactice şi cu stabilirea relaţiilor incorecte între elevi. 

Ele pot fi prevenite printr-o organizare corectă a vieţii şi a raporturilor intraşcolare, deoarece un 
bun climat şcolar influenţează totdeauna pozitiv sfera emoţională a stării psihice a elevului.  

Educarea conştiinţei şi a conduitei morale nu e posibilă fără încredere, relaţii principiale, 
disciplină bună şi evitarea oricăror traume psihice. Activitatea de prevenţie a absenteismului este 
legată nu numai de igiena activităţii intelectuale, dar şi de asigurarea unei dezvoltări echilibrate a 
vieţii afective în cadrul relaţiilor intraşcolare.  

Părerea profesorului cântăreşte adesea greu, dar important este ca elevul să fie convins de lipsa 
unui viitor în cazul renunţării la şcoală, astfel încât schimbarea, decizia finală, să vină din interiorul 
acestuia. Organizarea în şcoală a unui regim de activitate disciplinată prin supraveghere şi control, 
prin gradarea sarcinilor, prin neadmiterea abaterilor, a dezordinii, precum şi prin cultivarea 
constantă a acţiunii ferme, perseverente, principiale şi prompte a colectivului de elevi, cu scopul 
menţinerii unui nivel ridicat de ordine şi muncă, are o mare importanţă în prevenirea situaţiilor de 
absenteism şcolar. 

Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist, o formă de 
evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă).  

Familia are şi ea o covârşitoare importanţă în luarea acestei decizii. Ea trebuie să-l sprijine 
permanent pe cel care are tendinţa de a absenta, să-l înţeleagă şi, cel mai important, să nu ia măsuri 
drastice, severe, împotriva acestuia. În anumite cazuri, chiar şi familia poate fi consiliată pentru 
formarea unei atitudini potrivite, pozitive, care să se aplice cu succes în astfel de situaţii. Sporirea 
numărului de activităţi comune şcoală – familie, realizarea unor proiecte împreună, sunt foarte 
importante pentru ca elevul să înţeleagă că ambele instituţii – atât şcoala, cât şi familia – acţionează 
doar în interesul său.  

Multe studii au ajuns la concluzia că diminuarea absenteismului şcolar se poate face prin 
îmbunătăţirea parteneriatului şcoală – familie. În unele şcoli se recurge chiar la asigurarea 
mijlocului de transport necesar elevului pentru a ajunge la şcoală. 

Prevenţia devianţei în mediul şcolar, determinată de: insuficienta pregătire anterioară a elevului 
în procesul instructiv-educativ, de defecte ȋn organizarea regimului de zi, de conflicte relaţionale, de 
reacţii afective, este perfect posibilă cu ajutorul unui consilier şcolar bine pregătit. 

În cazul în care situaţia absenteismului scapă de sub control şi există riscul de abandon şcolar se 
impune luarea unor măsuri în scopul prevenirii abandonului şcolar. Absenteismul școlar se poate 
controla mai ales prrin crearea unui climat armonios, care să- i atragă pe elevi, indiferent de mediul 
din care provin: 

Menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă 
pentru toţi elevii”; 

Metode de predare – învăţare atractive, care să- i atragă pe elevi; 
Promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimenteze succesul;  
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Evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, celor care nu aparţin 
elitei; 

Sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; 
Nota să fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului; 
Profesorii să comunice eficient (asertiv, să folosească ascultarea activă) să evite etichetarea 

elevilor, să critice constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor; 
Diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare; 
Programe de consiliere a părinţilor; 
Colaborare cu toate autorităţile comunităţii locale (poliţia de proximitate, jandarmeria, alte 

asociaţii şi ONG – uri). 
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                                

Cauze și modalități de prevenire 
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Grădinița nr. 3 Lunca Ilvei, B-N 

 

Prin abandon şcolar se desemnează, în general, ansamblul comportamentelor care încalcă sau 
trangresează normele sau valorile şcolare. Abandonul constă în încetarea frecventării şcolii, 
părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări 
sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început.  

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 

 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 
în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

Există și unii factori individuali care  se referă la capacitatea personală a elevului de a reacţiona, 
adică de resursele personale, de bogăţia şi calitatea “schemelor de adaptare“ ce se referă la faptul că 
unii elevi au un potenţial mai mare de adaptare, iar alţii unul mai redus (sunt mai rigizi, mai puţin 
permisivi în relaţiile cu ceilalţi). Un rol important este reprezentat şi de prezenţa mamei în viaţa 
copilului.  

Dacă un copil a trăit într-un mediu familial în care prezenţa mamei era cotidiană, dezvoltarea 
copilului a decurs normal. În caz contrar, acesta poate prezenta anumite tulburări psihice, cum ar fi 
hiperemotivitate, fobii, anxietate etc. Poate apărea „hospitalismul” (nervozitatea excesivă sau 
apatia, indiferenţa etc.; ajunge chiar la retardare mintală, dacă elevul trăieşte în stare de izolare 
prelungită).  

Particularităţile psihice ale copilului pot influenţa şi negativ randamentul său şcolar. Etichetările 
ca „elev slab” , „elev rau” duc la scăderea stimei de sine, la scăderea încrederii în propriile forţe cât 
şi în persoanele ce îl înconjoară. În aceste condiţii, datorită lipsei resurselor necesare pentru a depăşi 
această dificultate, aceşti copii caută să iasă în evidenţă, adeseori, prin comportamente deviante.  

Lipsa voinţei (sau disponibilitatea redusă), nivelul scăzut al aspiraţiilor, intereselor, motivaţiei, 
insuficienta dezvoltare a capacităţii de operare a gândirii etc., pot avea efect negativ asupra 
activităţii şcolare a elevului, asupra rezultatelor muncii sale. 

Mediul şcolar are un important impact educaţional. Din această perspectivă el se constituie 
întrun factor care poate influenţa în mod esenţial succesul reformei. Fără îndoială că mediul şcolar 
nu este rupt de societatea în care se află. Dimpotrivă, el îndeplineşte o seamă de roluri de 
socializare, integrare şi control social, de profesionalizare etc. şi totodată este puternic influenţat de 
ansamblul vieţii sociale, începând cu valorizarea şi prestigiul social al şcolii, şi terminând, poate, cu 
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resursele alocate. 

Pentru reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi cadrele 
didactice. Pentru crearea şi implementarea eficientă a unor programe care să ducă la diminuarea 
acestui fenomen au fost luate în considerare nevoile pe care le au personale care fac parte din grupul 
ţintă atât beneficiarii direcţi cât şi cei indirecţi, deci trebuie făcută o conexiune între nevoi, resurse, 
politici şi metode de implementare. 

În ceea ce priveşte cadrele didactice, acestea ar trebui, mai ales, să conştientizeze influenţa 
negativă pe care o poate avea asupra evoluţiei copilului o stare prelungită de stres, creată la şcoală, 
uneori paralelă celei existente în familie, sau chiar numai expuneri de scurtă durată la situaţii 
stresante, dar care, dacă depăşesc un anumit prag, îl pregătesc pe plan psihic pentru trăiri 
emoţionale excesive şi pentru suprareacţie, iar pe plan formativ îi afectează plăcerea de a munci şi 
randamentul muncii, inventivitatea şi creativitatea, capacitatea de a învinge dificultăţile şi 
optimismul. 

Bibliografie: 

https://www.unicef.ro/media/buletin-informativ-nr-7/abandonul-scolar-timpuriu-cauze-si-
posibilitati-de-prevenire/ 

Enache, R., (2009), Factori ce contribuie la eşecul şi abandonul şcolar. Prevenţie şi intervenţie, 
în Revistă de Pedagogie şi Asistenţă Socială, FICE nr.35, Abandonul şcolar-context, concepte, 
cauze şi prevenţie. Editura Universitară, Bucureşti 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

·       şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 

copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
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·        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 
reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
·        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.   

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 
lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

 
Bibliografie: 
 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 

2046



Abandonul școlar - cauze și modalități de prevenire 
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Școala Gimnazială Avram Iancu, Satu Mare 

 
 
Educația adevărată începe și se fundamentează în familie, apoi continuă în grădiniță și școală 

unde este intermediată de cadrele didactice. 
Puterea exemplului este foarte importantă. Prin procesul educativ cadrul didactic are o 

intervenție pozitivă majoră asupra elevilor și este principalul mijloc de prevenire a abandonului 
școlar care din păcate a devenit din ce în ce mai frecvent. Abandonul școlar constă în manifestarea 
unui comportament de încetare a frecventării școlii până la părăsirea/ieșirea definitivă din sistemul 
educativ, nemaiținându-se cont de nivelul educațional la care s-a ajuns și bineînțeles înaintea 
obținerii unei calificări sau a unor competențe. 

Cum începe abandonul școlar? 
Absenteismul repetat, devierile comportamentale, sacțiunile repetate aplicate de școală pentru 

aceste probleme, conduc în final la abandonul studiilor. 
Cel mai trist este atunci când acest lucru se întâmplă în anii terminali ai elevilor după ce totuși 

elevul a depus chiar și un minim de efort pentru a ajunge acolo. 
Pierderea și regretul nu este doar al elevului în cauză ci și a societății, comunității din care face 

parte deoarece s-a investit în fiecare elev din punct de vedere material - financiar cât și alte resurse. 
Cauzele abandonului școlar pot fi multiple.  
Una dintre ele este faptul că școala nu mai reprezintă pentru unii membri ai societății o valoare.  
Apoi climatul familial, lipsa calificării părinților în vreun domeniu conduce la ideea 

preconcepută că nu este nevoie a urma vreo școală sau a obține vreo diplomă sau calificare într-o 
meserie. 

Părinții acestor copii aflați în situația abandonului școlar nu conștientizează că cei care își 
abandonează studiile sunt viitori șomeri, chiar asistați social  și că pe termen mediu și lung vor 
deveni o sursă de dificultăți sociale care sunt catalogați ca pierdere ce depășește investiția făcută în 
formarea inițială. Ca și membri ai societății acești indivizi nu se vor integra din punct de vedere 
socio - economic și nu vor face față responsabilităților de viitor părinte datorită lipsei de formare 
morală și civică necesară îndeplinirii acestui rol. 

O altă cauză a abandonului școlar o reprezintă chiar școlile, în special cele aflate în zonele 
defavorizate. Acestea caracterizate fiind de sărăcie, de izolare și de lipsa oportunităților socio - 
profesionale pentru absolvenți, devin chiar ele factorul principal în adoptarea acestei decizii. 

Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului care poate să-l determine să facă diferite 
lucruri cum ar fi să fumeze, să lipsească de la ore, să sustragă diverse bunuri din magazine sau alte 
lucruri. Acestea conduc inevitabil la abandonul școlar. 

Pentru a reduce cât mai mult acest fenomen, este nevoie de o strategie, un program, pe termen 
mediu și lung, foarte bine pus la punct. 

Primul pas ar trebui să fie identificarea elevilor aflați în risc de abandon școlar, tocmai pentru a 
încerca menținerea lor cu toate mijloacele în sistemul de învățământ. 

Apoi foarte importantă este implicarea părinților, a familiei în procesul de reabilitare școlară a 
elevului.  

Deasemenea comunitatea locală ar putea avea un rol important prin implicarea în crearea de 
oportunități pentru elevi și pentru familiile lor. 

Educația pentru toți, egalitatea de șanse este o nevoie a vremurilor în care trăim. De fiecare 
familie și de fiecare cadru didactic în parte depinde responsabilizarea și implicarea pentru ca fiecare 
copil să învețe și să se dezvolte astfel încât să devină un adult de nădejde pentru el însuși, pentru 
propria familie și pentru comunitatea din care face parte. 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Familia este unul din microgrupurile esenţiale din care copilul face parte şi a cărui evoluţie, în 
sens pozitiv sau negativ, influenţează în mod intim şi inevitabil dezvoltarea lui sub toate aspectele. 
Se poate vorbi despre o sumedenie de factori legaţi de dinamica vieţii familiale, care, prin eroziunea 
lor îndelungată, mai mult sau mai puţin accentuată, duc în cele din urmă la apariţia unor tulburări 
ale vieţii afective, comportamentului şi chiar a psihicului copilului, generând distorsiuni, dereglări, 
al căror efect va fi resimţit de către copil o perioadă îndelungată sau pe tot parcursul vieții.  

E ştiut faptul că organismul copilului străbate o perioadă de intensă dezvoltare, că reactivitatea 
mecanismelor sale de reglare nu sunt încă bine formate. Aceasta face ca anumiţi factori intra (dar şi 
extra) familiali, cu un potenţial aparent neglijabil, să provoace o mai rapidă tulburare a echilibrului 
sănătăţii mentale şi apariţia unor manifestări care cu timpul devin deprinderi nesănătoase pentru 
psihicul copilului. Examinând situaţiile stresante pentru copil în familie, constatăm că ele se înscriu 
într-o arie neaşteptat de largă, luând forme dintre cele mai variate. Ele se întâlnesc, deopotrivă, în 
familia dezorganizată sau pe cale de a se destrăma şi în familia consolidată, dar care face greşeli de 
educaţie din grija excesivă sau din indiferenţă faţă de problemele copilului.  

În aceste coordonate amintim:  
Conflictele. Aceşti copii trăiesc în anxietate şi îşi folosesc energia pentru a avea grijă de ei 

înşişi, şi în mod paradoxal, chiar de părinţii lor. Cei expuşi unor repetate episoade de violenţă între 
părinţii lor sunt incapabili de a "rezolva" un conflict, înainte de a fi expuşi unui alt episod 
traumatizant. Posibilităţile acestora de a se identifica în cadrul familiei sunt limitate. Mulţi ani mai 
târziu pot fi observate probleme de identitate ale acestor copii în privinţa conştientizării propriei 
valori şi a identităţii sexuale.  

Literatura de specialitate atrage atenţia asupra faptului potrivit căruia, copiii proveniţi din 
familii în care au loc abuzuri de alcool, prezintă într-o mare măsură simptome psiho-somatice: 
dureri de cap, de burtă, probleme de somn, de hrănire. Aceşti copii vor deveni în timp un factor 
turbulent al situaţiilor de învăţare ale altora, vor distruge lucrurile altora, vor distrage atenţia altor 
persoane şi vor crea în preajma lor agitaţie (ei atacă pentru a-şi apăra forul interior).  

Climatul ostil din familie. Copiii proveniţi dintr-un asemenea mediu, adeseori, nu se pot adapta 
cerinţelor şcolare. Nivelul cultural al familiilor ocupă un loc central în constelaţia factorilor 
determinanţi ai evoluţiei individului: nivelul redus al şcolarizării părinţilor poate însemna eşecul sau 
abandonul şcolar al adolescenţilor. Pentru ei, viaţa este grea, le lipseşte încrederea în sine, iar lipsa 
de încredere şi sentimentul de inferioritate reprezintă sursa a multor rele în ce priveşte acţiunea 
asupra rezultatelor şcolare. 

Adolescenţii doresc reguli, însă mai puţine.  Ei au nevoie de intimitate, de înţelegere, de 
sinceritate. În majoritatea cazurilor, copiii care au probleme şcolare nu sunt înţeleşi de familiile lor. 
Nereuşitele lor şcolare sunt puse pe seama leneviei, neastâmpărului şi sfidării deliberate. În 
consecinţă, reproşurile şi ameninţările se înteţesc, iar ei vor fi supuşi presiunii pentru a realiza 
imposibilul.  

Căsnicii diferite. Similar se petrec lucrurile şi cu copiii proveniţi din două căsnicii diferite, 
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copiii nedoriţi, copiii detestaţi, copiii care prezintă anumite deficienţe. Dacă şcoala sau un specialist 
intervin în timp util, problemele şcolare şi psihice ale copilului pot fi stopate, eventual prevenite.  

Detenția unui părinte. Un adolescent reacţionează la asemenea stări prin evitarea oricărei 
discuţii pe această temă, evitarea grupului de prieteni, evadare, manifestată prin absenteism şi 
vagabondaj. Toate acestea pot duce, în timp, la scăderea vertiginoasă a randamentului, la 
inadaptare, eşec şi chiar abandon şcolar. 

Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu școala Acolo unde părinţii înţeleg la timp 
rostul şcolii, lucrurile se schimbă: totul ia forma unei speranţe înverşunate, a unor ambiţii pentru 
care copiii înţeleg că trebuie să lupte, spre bine lor. 

Întâlnim, de asemenea, cazuri în care părinţii, în dorinţa lor de a-şi impulsiona copiii să 
performeze şi să obţină succese şcolare, ignoră faptul că centrarea excesivă asupra evaluării, 
calificativelor si performanţei şcolare este nesănătoasă şi poate aduce mai multe neajunsuri decât 
reuşite elevilor. Presiunea susţinută şi continuă din partea părinţilor în vederea obţinerii de rezultate 
şcolare foarte bune poate aduce copilul în ipostaza de a respinge cu totul şcoala şi tot ce este legat 
de procesul de învăţare sau să adopte o conduită submisivă, de acceptare şi interiorizare a 
prescripţiilor adulţilor. Ambele variante sunt deficitare procesului normal de dezvoltare a 
personalităţii copilului : în primul caz se pierde contactul cu o sursă de cunoaştere şi a doua, pentru 
că se slăbeşte legătura cu sinele, cu nevoile personale, dorinţele şi propriul potenţial. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit. În grupul de la școală fiecare poate avea un loc, un 
statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o 
poate face profesorul se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 
indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Institutul Național de Statistică  a publicat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului cifre de-a 
dreptul șocanteː 27,8% dintre copiii români nu merg la școală, cu 7% mai mult față de media 
europeană și cu 10% mai mult decât în urma cu doi ani. Acest fapt este o problemă majoră pentru 
clasa politică, comunitate, familie și școală. 
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Abandonul școlar 
Cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. înv. primar Trifu Maria Corina 
Liceul de Arte ,,Sigismund Toduţă” Deva 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze. 

Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem 
aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, 
absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
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dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 
Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală.  

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
-identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
-implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
-creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
-psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
-socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
-psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
-juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  
Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 

dar în grupul de la şcoală fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină 
să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face profesorul se referă la competenţele şi 
capacităţile educaţionale ale fiecărui copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
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CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR: O TRECERE ÎN REVISTĂ 

 

Prof. Trohonel Mădălin Gheorghe Lucian                                                  
Școala Gimnazială Chinteni, județul Cluj 

 

Este cunoscut faptul că abandonul școlar este un cumul de cauze interne și externe, fiind 
produsul mai multor factori cauzali ce se află într-o configurație pedagogică, socială și psihologică 
specifică. Această configurație de factori conduce, de asemenea, la mai multe consecințe imediate și 
de durată. 

Ca profesori, ar trebui să fim conștienți că printre factorii abandonului școlar se numără și cei 
încadrați în categoria „cauze pedagogice”. Conform specialiștilor, aceștia pot să conste în stiluri 
didactice deficitare, care conduc în timp la suprasolicitarea nervoasă și intelectuală a elevilor, la 
rigiditatea intelectuală, folosirea exclusivă la clasă a exercițiilor și procedeelor aplicative, în 
detrimentul activităților de predare propriu-zisă a noțiunilor teoretice sau la subiectivitatea în 
evaluarea activităților elevior; în rigiditatea ritmurilor de învățare; în abordările educative de tip 
exclusiv frontal, acordând prioritate obiectivelor generale ale predării, fără aține cont de 
particularitățile psihologice ale elevilor și de modul individual de percepere și prelucrare a 
informațiilor al acestora.  

Printre aceși factori se pot aminti și cei care țin de specificitatea sistemului de învățământ 
românesc: numărul mare de elevi din clase, ceea ce îngreunează obținerea coparticipării elevilor la 
procesul de predare; școlarizarea obligatorie a copiilor de același nivel de vîrstă, de multe ori 
neținându-se cont de elevii cu aptitudini sau ritmuri intelectuale reduse, sau de cei cu un ritm 
intelectual superior; diferențe tot mai mari între profesori sau chiar între școli, din punct de vedere 
al exigențelor cognitive manifestate față de elevi și diferențe privind baza materială a unităților de 
învățământ. La toate acestea s-ar mai putea adăuga structura anului școlar, care suferă modificări 
periodic, asemenea legislației în vigoare, climatul uneori tensionat în anumite școli sau inerția 
manifestată de conducerea anumitor unități de învățământ. 

Dintre cauzele psihologice care duc la abandonul școlar putem să amintim doar imaturitatea 
școlară, care constă în incapacitatea temporară și reversibilă (sau nu!) de a face față sarcinilor 
școlare și care are mai multe forme precum: imaturitatea volitivă, exprimată prin incapacitatea de 
autoreglare a acțiunilor necesare în regim școlar, imaturitatea mintală, care constă în incapacitatea 
de a analiza și planifica sarcinile didactice; imaturitatea fizică ce constă în rezistența redusă în 
condițiile de efort necesar în context școlar; imaturitatea relațională, care constă în lipsa dorinței de 
apartenență la un grup social sau în conduita inadecvată în condițiile apartenenței la un anumit grup; 
imaturitatea morală, exprimată prin nedezvoltarea sentimentului datoriei. Imaturitatea școlară este 
însoțită de cele mai multe ori și de instabilitatea și tulburările psihoafective, iar toate acestea, în 
timp, conduc spre racții de teamă față de mediul școlar și implicit se ajunge la abandon. 

Ca oriunde în lume, principalii factori ce favorizează renunțarea la educație sunt localizați la 
nivelul elevului și al familiei acestuia. Este cunoscut faptul că unele familii prezintă o situație 
precară din punct de vedere cultural, material și al atmosferei  de ansamblu, iar aceste familii nu pot 
să asigure copiilor referințele culturale minime, de care este nevoie pentru a valorifica eficient 
oferta școlară existentă. Printre acești facotir putem să amintim și: dezorganizarea anumitor familii 
(divorț, alcoolism, voilență etc.),  integrarea pe piața muncii a elevilor care provin din familii cu 
venituri reduse (uneori în activități ilegale, precum prostituția, cerșetoria etc.), migrația circulatorie, 
etnia (sunt cunoscute multe comunități de romi care au drept norme mariajul timpuriu sau furtul de 
fete, ceea ce duce la renunțarea la școală) sau probleme de reintegrare a copiilor care au fost luați de 
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părinții lor la muncă în alte state. Comunitatea în care trăim oferă direcții de urmat și norme sociale 
care, mai ales în cazul unor așezări tradiționale, închise, devin reguli comportamentale urmate de 
toți. Din păcate, unele dintre aceste reguli devin factori de risc pentru renunțarea la educație.  

Școala a ajuns să fie abandonată și pentru că astăzi nu mai este percepută de multe ori ca 
valoarea în sine, neconstând în diverse ierarhii, de multe ori fiind promovați excesiv în mass-media 
și pe internet persoanele care au reușit să obțină bani, faimă sau performanțe într-un anumit 
domeniu fără să aibă pregătire în acel domeniu sau chiar fără să își finalizeze studiile 
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ABANDONUL ȘCOLAR 
– cauze și modalități de prevenție - 

 
 

Prof. Truță Roxana Mihaela 
Liceul Tehnologic Ovid Densusianu Călan 

 
 
 
Educaţia reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală prin 

intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. O bună 
intervenţie a cadrului didactic prin procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate constitui 
un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

În literatura de specialitate fenomenul de abandon şcolar are semnificaţia de renunţare la studiile 
şcolare provocată de cauze diverse, între care cele mai importante sunt cauzele de ordin material. 
Totodată renunţarea este determinată și de faptul că elevul, neputând face faţă sarcinilor programei 
de învățământ, nu este reorientat spre școli adecvate  posibilităţilor sale, așadar el suferă influenţe 
negative (prietenii nefaste care-i abat interesul de la şcoală), sau este lipsit de asistenţă educativă. 

Abandonul şcolar se referă la ieşirea din sistemul educativ, oricare ar fi nivelul la care s-ar fi 
ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete. Ca atare,el poate fi la fel 
de bine măsurat atât în şcoala elementară, cât şi în învăţământul superior şi constituie un indicator 
de randament al sistemului şcolar la toate nivelurile sale. Din punct de vedere legal, abandonul se 
definiește din perspectiva legăturii sale cu obligaţia şcolară. Atunci când statutul controlează 
frecvența şcolară, abandonurile sunt rar  rezolvate şi sunt adesea deghizate înabsenteism intens. 

Pe fondul permanentelor schimbări şi al declinului înregistrate în ultimul timp la nivelul 
societăţii româneşti şi al învăţământului, nu se poate aborda problematica educaţiei fără a face 
referire şi la fenomenul de abandon şcolar. Acest fapt evidenţiază amploarea pe care a luat-o 
fenomenul, gravitatea şi efectele sale dezastruase asupra educaţiei şi a societăţii, descriindu-se un 
cerc vicios alimentat de acesta.  

Fenomenul de abandon şcolar mărimea și efectele sale, sunt recunoscute și tratate 
corespunzător, dar în lipsa unei baze ştiinţifice care să ateste cauzele fenomenului, existenţa 
acestuia, totul se realizează la nivel pragmatic. Mergându-se de la lipsa unor definiţii elaborate 
ştiinţific şi până la confundarea sau dezbaterea lui ca o parte insignifiantă a unor concepte 
complexe, se trage concluzia că putem vorbi de o minimalizare a importanţei acestui fenomen în 
ciuda recunoaşterii complexităţii sale. 

Fenomenul de abandon școlar nu poate fi estimat cantitativ cu precizie deoarece, pe de o parte, 
exista mai multi elevi care se transferă  la alte școli, care obțin certificate de studii alternative, care 
întrerup școala, apoi revin, iar pe de altă parte, elevii care părăsesc școala pentru a se căsători, nu 
sunt inclusi în categoria abandonului școlar. 

Rata abandonului școlar la scară mondială este și mai dificil de obținut, întrucat puține țări 
colectează date despre cei care abandonează școala. La începutul anilor ’70 rata pierderilor școlare 
prin abandon și absenteism era estimată ca fiind în creștere, în ciuda creșterii costurilor pentru 
educatie, ceea ce demonstra ineficienta sistemelor educative. ”In jumatate din tarile lumii, jumatate 
dintre copiii scolarizati nu termina ciclul primar.” Fenomenul este deci, foarte grav cantitativ 
vorbind si deasemenea constituie o marturie a defectelor si ineficitatii sistemelor educative care il 
produc (Neamtu,C.,2003, p.49). 

Comisia Europeana și-a propus, potrivit strategiei de la Lisabona, ca in anul 2010, 90% dintre 
elevi să nu mai abandoneze școala timpuriu și 85% dintre tineri să absolve liceul (Nita,M.,2007, 
p.10). Pentru România statisticile cu privire la abandonul școlar sunt îngrijorătoare. În ultimii șase 
ani rata abandonului școlar a crescut de trei ori în rândul elevilor din clasele I-VIII, se arata în 
raportul privind starea învățământului dat publicității de Ministerul Educatiei. 
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În sfera factorilor determinanți ai abandonului școlar, un loc important il deține inadaptarea 
școlară a elevului, stima de sine scazută, motivația deficitară, dar și deficiențe organice. 

Familia este unul din microgrupurile esențiale din care copilul face parte și a cărui evoluție, în 
sens pozitiv sau negativ, influențează în mod intim și inevitabil dezvoltarea celui din urmă, sub 
toate aspectele. Se poate vorbi despre o sumedenie de factori legați de dinamica vieții familiale, 
care prin eroziunea lor indelungată, mai mult sau mai puțin accentuată, duc în cele din urmă la 
apariția unor tulburări a vieții afective, comportamntale și chiar a psihicului copilului, generând 
distorsiuni, dereglari, al caror efect va fi resimțit de către copil o perioadă îndelungată.  

Relația profesor - elev este complexă, ținând cont de caracteristicile celor două persoane. 
Personalitatea educatorului poate oferii realități psihice stimulative, tonificatoare sau dimpotrivă 
frustante, inhibatoare stresante. Pe de altă parte, apariția unor stări de tensiune între elevii clasei, ca 
urmare a competenței acerbe care apare uneori între aceștia, poate să ducă la crearea unor 
subgrupuri și fracțiuni cu caracter închis. Și totuși, elevii se simt bine dacă profesorii manifestă 
emoții pozitive față de ei. Atitudinea față de școală este condiționată și de măsura îcadrării în 
colectivitatea clasei. Clasa îndeplinește funcția de încadrare socială.  

Se propune, prin urmare, ca soluție pentru prevenirea abandonului școlar acceptarea de către 
familie și societate a unui abandon temporar al elevului, astfel încât el să poată avea 
experiența nefericită a propriei autonomii financiare. În mod cert, experiența lui va fi 
una nefericită pentru că anterior el nu realizase costul facilităților de care se bucura ca elev, sub 
ocrotirea părinților.  

Din această perspectivă, într-adevăr, abandonul temporar ar fi o soluție miraculoasă. 
Există însă și câteva carențe ale acestui principiu care trebuie evidențiate. O mare problemă o 

reprezintă și sistemul de valori al elevului, transmis de familie și modelat în mediul său ecologic – 
sau chiar modificat radical de prietenii săi. 

Ca posibile linii de acţiune se pot recomanda: creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” 
– din punct de vedere a grupurilor de vârstă, creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi 
extracuriculare care au loc în şcoală, precum: acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii 
artistice şi sportive, utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea 
încrederii în educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care 
sunt la risc de abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Drept urmare, abandonul şcolar, consider că este o temă complexă și foarte mult abordată în 
mediul şcolar. Cadrele didactice alături de consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu sau cel puțin a învățământului obligatoriu.  

La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu familia, încercând conștientizarea și motivarea membrilor 
acestor familii de necesitatea și importanța educației în viața fiecăruia.  
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CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
A ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof.Tuculia Florica 
Liceul Teoretic « Eftimie Murgu », Bozovici 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

 
Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 

dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală 
 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  

socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ.  

 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 
La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala 

trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
 
 

Bibliografie: 
 

Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
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INTERVENȚIA PSIHOTERAPEUTICĂ LA ADOLESCENȚII                           
CARE  UTILIZEAZĂ ÎN EXCES A DISPOZITIVELE SMART 

 
 

TUDOR GABRIEL, doctorand 
(România) 

 
 

Abstract 
Devine din ce în ce mai evident faptul că, odată cu avantajele de necontestat pe care 

dispozitivele smart le aduc în viețile noastre, apar și o serie de probleme majore, cu reflectare în 
psihicul și comportamentul utilizatorului. Studiile actuale atrag din ce în ce mai mult atenția asupra 
tulburărilor de comportament care apar la utilizatorii în exces ai acestor dispozitive, printre care cei 
mai vulnerabili la o utilizare excesivă și la apariția dependenței sunt adolescenții. Pentru sistemele 
de sănătate și pentru terapeuți a apărut o altă provocare astăzi: identificarea unor instrumente 
adecvate de intervenție. 

 
It is becoming increasingly obvious that, along with the undeniable advantages that smart 

devices bring to our lives, they also bring a number of major problems with reflection in the psyche 
and user behavior. Current studies are increasingly drawing attention to behavioral disorders that 
occur to over-users of these devices, among whom the most vulnerable to excessive use and 
addiction are adolescents. For healthcare systems and therapists, another challenge has emerged 
today: identification of appropriate intervention tools. 

 
Concepte-cheie: utilizare excesivă, dispozitive smart, adolescent, dependență, tulburări de 

comportament, intervenție Keywords: excessive use, smart devices, adolescent, addiction, 
behavioral disorders, intervention 

 
Instrumentele smart reprezintă o categorie de dispozitive cu funcții multiple, al căror succes pe 

piață a fost covârșitor și care sunt astăzi folosite în aproape toate domeniile, profesionale sau 
personale, de o gamă deosebit de largă de utilizatori, de la vârste foarte mici (3-4 ani), până la 
vârsta senectuții. Accesibilitatea acestor instrumente s-a dovedit decisivă în asimilarea lor în viața 
de zi cu zi.  

În ultimii ani însă au început să apară din ce în ce mai multe studii care investighează impactul 
pe care utilizarea dispozitivelor smart îl are asupra omului, atât din punct de vedere al efectului 
asupra sănătății, cât și asupra psihicului și comportamentului, preocupările specialiștilor nemaifiind 
sporadice, ci din ce în ce mai concentrate și cu rezultate din ce în ce mai concludente. În momentul 
de față, dependența de instrumentele smart este inclusă în DSM-IV ca o condiție diagnosticabilă, în 
categoria tulburărilor de control ale impulsurilor, care nu se regăsesc la alte categorii, iar în DSM-5 
este pentru prima dată inclusă ca o dependență comportamentală.  

Considerăm deci că odată cu stabilirea clară a unui cadru teoretic solid, este necesar ca 
terapeuții să dezvolte și instrumente eficiente de intervenție, în vederea prevenirii unor consecințe 
ce se pot dovedi în timp extrem de grave.  

În acest sens propunem pentru terapie și intervenție o abordare cognitiv-comportamentală, 
îmbinată cu consilierea psihologică, deoarece acest tip de terapie este fundamentat pe principiile 
învățării bazate pe observare și nu pe convingeri personale. Obiectivul general al intervenției 
cognitiv-comportamentale este facilitarea unor condiții de învățare a unor noi comportamente 
prosociale.  

Prin intermediul psihoterapiei cognitiv-comportamentale durata intervenției este redusă și 
terapia în sine are multe beneficii pentru părțile implicate: 

 Număr mic de ședințe; 
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 Lucrul individual cu subiectul (direct sau online); 
 Obiective clare, stabilite de comun acord și acceptate; 
 Încrederea în schimbare; 
 Creșterea motivației pentru schimbare. 

 
Intervenția este abordată din prisma terapiei individuale (10 ședințe) și din perspectiva terapiei 

de grup.  
 
1. Terapia individuală 
Ședințele vor fi structurate astfel: 
1) Autocunoaștere și dezvoltare personală;  
2) Comunicare și dezvoltare personală; 
3) Tehnici de relaxare și respirație pentru controlul anxietății; 
4) Desensibilizare sistematică; 
5) Tehnici de expunere și prevenire a răspunsului; 
6) Restructurare cognitivă; 
7) Temă pentru creșterea conștientizării (automonitorizare și psihoeducație); 
8) Teme pentru programarea activităților; 
9) Teme pentru îmbunătățirea controlului emoțiilor și impulsurilor; 
10) Teme pentru îmbunătățirea relațiilor interpersonale; 
11) Depășirea obstacolelor; 
12) Strategii de evitare. 
Schematic, structura ședințelor de terapie cognitiv-este următoarea: 
Ședințele 7-10 sunt dedicate temelor pentru acasă în psihoterapie.  
 
 
Luând în considerare toate aceste elemente, ședințele individuale, au fost planificate astfel încât 

să urmărească obiectivele stabilite. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 Holdevici, I., Psihoterapie cognitiv-comportamentală. București: Ed. TREI, 2011; 
 Mitrofan, I., Terapia toxicodependenței – posibilități și limite. București: Ed. Sper, 2011; 
 Mitrofan, I., Psihoterapie. Repere teoretice, metodologice și aplicative. București: Ed. Sper, 

2008; 
 Tompkins, M. A., Psihoterapeuții dau teme pentru acasă. București: Ed. Catharsis Media, 

2010; 
 Yalom, I. D., Tratat de psihoterapie de grup. București: Ed. TREI, 2013; 
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PROIECT – VINO LA ȘCOALĂ! IMPLICĂ-TE! 

 

Prof. înv. primar, Tudorache Marilena                                                    
Școala Gimnazială Coșereni, jud. Ialomița 

 

Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi având 
nevoie, în consecinţă, de răspunsuri diversificate. Din acest motiv, şcolile partenere din proiect au 
ales să abordeze această problemă prin intermediul activităţilor interdisciplinare şi transversale 
integrate în programa şcolară, prin activităţi extraşcolare având ca temă reprezentările scenice, 
muzica şi teatru.  

Convingerea că trebuie promovate şi aplicate, în cel mai scurt timp posibil, acţiuni de prevenire 
a abandonului şcolar, voinţa de a susţine eforturile de diversificare ale metodelor de predare-
învăţare, preocuparea pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor, toate acestea reprezintă 
principalele motivaţii pentru elevi de a evita abandonul şcolar, dându-le în acelaşi timp posibilitatea 
de a se implica într-un proiect artistic şi de a lucra în echipă.  

Activităţile din proiect le permit elevilor să-şi întărească încrederea în ei înşişi, dându-le 
oportunitatea de a se exprima în altă manieră, de a-şi depăşi limitele, de a găsi motivaţia pentru 
studiu şi au ca scop diminuarea ratei absenteismului şi abandonului şcolar. 

Scop 
Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru viitorul societăţii. Ea are în 

acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Ca orice instituţie şi 
şcoala prezintă o serie de dificultăţi, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. Abandonul şcolar are 
consecinţe negative atât asupra tânărului care abandonează, cât şi asupra societăţii.  

Activităţile din proiect îşi propun să crească motivaţia elevilor pentru studiu şi să scadă rata 
absenteismului şi abandonului şcolar. Partenerii din proiect îşi propun să dezvolte la elevi 
sentimentul apartenenţei la un grup, să creeze un spaţiu în care se stimulează creativitatea şi 
iniţiativa elevilor. Prin activităţile de reprezentări teatrale se urmăreşte de asemenea creşterea stimei 
de sine, a încrederii în forţele proprii, dezvoltarea cetăţeniei active şi a dezvoltării personale. 

Elevii prezintă predispoziţii personale în funcţie de mediul social. Experienţele de viaţă şcolară 
şi extraşcolară diferă de la o persoană la alta. Prin participarea la acest proiect se promovează 
egalitatea de şanse, dezvoltarea procesului didactic într-un cadru multicultural, susţinerea 
categoriilor dezavantajate, lupta împotriva abandonului şcolar. 

Obiective 
Proiectul îşi propune dezvoltarea şi diversificarea strategiilor didactice care să ducă la 

diminuarea abandonului şcolar, să promoveze metode în predare-învăţare incluzive care să răspundă 
nevoilor elevilor, să crească motivaţia elevilor de a-şi continua studiile. 

Grupul țintă 
 copiii ai căror părinţi au o situaţie financiară precară; 
 copii care provin din familii dezorganizate; 
 copii care provin din familii cu mai mulţi membri;  
 copii care au părinţii plecaţi în străinătate la muncă. 
Activităţi 
 jocuri teatrale;  
 scenete realizate de elevii din şcolile partenere; 
 activități artistice; 
 realizare de produse de promovare ale unei reprezentaţii teatrale; 
 realizarea şi punerea în scenă a unei piese de teatru; 
 mese rotunde cu părinții. 

2059



Rezultate aşteptate 
 reducerea numărului de elevi care abandonează şcoala;  
 scăderea sentimentului marginalizării şi excluderii copiilor care provin din familii 

defavorizate; 
 creşterea capacităţii de adaptare şi integrare socio-şcolară;  
 explorarea relaţiei dintre nivelul de educaţie şi şansele de realizare a obiectivelor personale;  
 sporirea capacităţii de relaţionare unii cu alţii; 
 reducerea comportamentelor şi atitudinilor negative şi formarea unor comportamente 

apropiate de cele obişnuite, normale; 
 un program modern, atractiv, flexibil și adaptat nevoilor elevilor cu risc de abandon; 
 creșterea motivației în rândul elevilor și creșterea performanțelor școlare; 
 elevi cât mai bine pregătiți de studiu; 
 elevi mai comunicativi și mai bine integrați în mediul școlar și familial, cu o prezență mult 

îmbunătățită la școală și cu rezultate școlare mai bune; 
 părinți cu abilități și competențe de comunicare mai bune cu propriii copii, de a media 

conflicte, implicați în viața școlii și a copilului, conștientizați în ceea ce privește efectul părăsirii 
timpurii a școlii.  

Evaluare 
Pentru evaluarea proiectului, se va verifica modul de realizare a activităţilor din proiect, 

eficacitatea colaborării între parteneri, impactul în comunitate, nivelul de implicare a partenerilor 
şcolari.  

 

Activități propuse 

ACTIVITATEA: Diploma mea 
OBIECTIV: Dezvoltarea stimei de sine 
NIVEL: primar 
MATERIALE NECESARE: fișe, creioane 
DURATA: 20 min. 
DESCRIERE: Fiecare elev primeşte o fişă cu titlul ”Diploma mea” pe care o completează. După 

completarea fişei cei care doresc, o prezintă clasei. (Anexa 4) 
ACTIVITATEA: Cine sunt eu? 
OBIECTIV: Dezvoltarea stimei de sine 
NIVEL: primar 
MATERIALE NECESARE: fişe, lipici, foarfece, creioane, carioca, reviste 
DURATA: 30 min.  
DESCRIERE: Se înmânează fiecarui elev fişa “Cine sunt eu?” şi se pun la dispoziţie 

materialele. (Anexa 5) 
Elevii primesc ca sarcină realizarea timp de 15 min. a unui colaj/desen care să le ofere celorlalţi 

o idee despre cine sunt ei. Pentru realizarea sarcinii elevii pot folosi cuvinte, simboluri, desene la 
libera alegere. După realizarea sarcinii, se fac grupuri de câte 3-4 elevi în care fiecare va împărtăşi 
celorlalţi ce a făcut. Grupurile vor discuta aspectele comune timp de 5 min. În final, se reface grupul 
mare şi se discută timp de 10 min: a fost uşoară/grea sarcina, care sunt lucrurile comune 
descoperite, i-a ajutat exerciţiul să se cunoască mai bine etc. 

ACTIVITATEA: Cum mă văd eu, cum mă văd ceilalţi? 
OBIECTIV: Construirea unei imagini de sine pozitivă 
NIVEL: primar 
MATERIALE NECESARE: coli A4, markere, creioane colorate, tablă/flipchart 
DURATA: 50 min. 
DESCRIERE: Acest exerciţiu oferă elevilor posibilitatea de a-şi defini calităţi personale care 

contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor. Elevii sunt împărţiţi în grupe de 5 şi 
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primesc câte o foaie A4 şi creioane colorate.  
Fiecare elev desenează conturul propriei palme pe foaie, pe care îşi va trece numele. Pe degetul 

mare îşi va trece o calitate proprie (trăsături de caracter, însuşiri morale; de ex.: generos, inteligent, 
simpatic, talentat etc.). Exerciţiul se continuă cu precizarea altor calităţi de către colegii de grup –
fiecare membru al grupului va scrie o calitate a colegului său pe celelalte “degete” ale conturului 
palmei acestuia. În felul acesta, la sfârşit fiecare membru va avea un contur al palmei inscripţionat 
cu calităţi identificate atât de el, cât şi de colegii săi.  

În final, se afişează toate colile cu desene pe tablă sau pe foaia de flipchart. O variantă a 
exerciţiului cuprinde precizarea unui comportament pozitiv (sau a mai multor  

comportamente). Se insistă ca elevii să identifice calităţi (aspecte pozitive), nu defecte (aspecte 
negative) ale propriei personalităţi.  

Sugestii pentru profesori: accentul se pune pe valorizare; dacă învățătorul observă că sunt elevi 
care nu reuşesc să identifice aspecte pozitive ale comportamentului sau caracterului lor, pot fi 
completate “degetele” doar de ceilalţi membri ai grupului; în felul acesta, elevul respectiv va reuşi, 
cu ajutorul celorlalţi, să se cunoască şi să autovalorizeze propriul potenţial.  

 
ACTIVITATEA: Punctele tari şi slăbiciunile mele 
OBIECTIV: Dezvoltarea stimei de sine 
NIVEL: primar 
MATERIALE NECESARE: fişe, creioane 
DURATA: 30 min.  
DESCRIERE: Fiecare elev primeşte o fişă cu titlul “Punctele tari şi slăbiciunile mele”  pe care o 

completează având la dispoziţie 10 min. După completarea acesteia de către toţi elevii, se vor 
realiza discuţii pe grupuri de câte 3-4 elevi timp de 5 min., în cadrul cărora fiecare va împărtăşi 
colegilor de grup răspunsurile date. În final, se va realiza timp de 15 min. o discuţie la nivelul 
întregii clase în cadrul căreia unii dintre elevi vor fi ajutaţi să-şi completeze lista cu punctele tari. Se 
va urmări, de asemenea, deplasarea discuţiei pe posibilitatea remedierii unor aspecte mai puţin 
pozitive ale propriei persoane.  

ACTIVITATEA: Cum mă văd ceilalți? 
OBIECTIV: Creşterea stimei de sine 
NIVEL: primar 
MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane 
DURATA:15 min.  
DESCRIERE: Se prinde pe spatele fiecărui elev o foaie de hârtie. Timp de 10 min fiecare elev 

va trece pe la ceilalţi şi va nota pe spatele acestora o calitate pe care ei considera că posesorii hârtiei 
o au. După 10 min. fiecare elev va avea o listă cu aspecte pozitive surprinse de colegii lor, pe care le 
vor citi şi vor reflecta asupra lor. 

ACTIVITATEA: Cum sunt și cum doresc să fiu? 
OBIECTIVE: autocunoaştere, dezvoltare personală 
DURATA: 50 minute 
NIVEL: primar 
RESURSE MATERIALE: fişele de lucru (câte una pentru fiecare elev), folii de flipchart, 

markere.  
DESCRIERE: se grupează elevii şi se defineşte, cu ajutorul elevilor, imaginea de sine (părerea 

pe care o avem despre noi înşine). Se discută despre faptul că fiecare avem atuuri şi minusuri 
personale, minusuri pe care dorim să le ameliorăm. Se distribuie fiecărui elev fişa de lucru. După ce 
completează fişa, respectând instrucţiunile, îşi prezintă (atât cât doresc) de pe fişă colegilor de grup. 
Ierarhizează aspectele referitoare la propria persoană pe care doresc să le schimbe, după care 
gândesc nişte paşi prin care pot face acest lucru. Exerciţiul se poate continua rugând fiecare grup să 
selecteze (să negocieze) un aspect pe care doresc să lucreze şi să indice paşii necesari schimbării. 
Apoi listează toate ideile pe câte o folie de flipchart şi un reprezentant din fiecare grup prezintă 
ideile în faţa întregii clase.  
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Servicii alternative de educație  
pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și abandonului școlar 

 
 

Director, prof. Tudorache Valentina 
Școala Gimnazială nr. 22 Galați 

 
 
La nivelul unităților de învățământ atât din mediul urban cât și din mediul rural  s-a observat o 

creștere a numărului de copii care abandonează școala sau nu urmează o rută de formare 
profesională după încheierea învățământului obligatoriu. 

Rezultă nevoia stringentă de dezvoltare a unor servicii alternative de protecţie şi educaţie care să 
fie cuprinse în oferta educațională a fiecărei școli.  

Un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare 
formală şi non-formală, pentru îmbogăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor, pentru 
consolidarea competenţelor dobândite, pentru accelerarea învăţării, precum şi pentru învăţarea 
remedială este programul ”Școală după școală” (SDS). Programul ”Școală după școală” acordă  
soluţii alternative de petrecere a timpului liber, evitând astfel neglijarea copilului. 

Școala trebuie să se preocupe permanent de diversificarea modalităţilor de intervenţie pentru 
evitarea neglijării problemelor de tipul neadaptării şi eşecului şcolar. Asigurarea şi respectarea 
drepturilor copilului şi plasarea acestuia în zona de interes, constituie o prioritate. 

Programul ,,Şcoală după şcoală’’ este un serviciu adus comunităţii, nesubstituindu-se familiei, 
dar ajutând părinţii care se implică în desfăşurarea programului. 

Se  oferă copiilor programe educative, asistenţă psihopedagogică, asistenţă pentru temele date 
acasă, activităţi recreative. Elementele de bază ale educaţiei propuse în programul ,,Şcoală după 
şcoală’’vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale 
şi nonverbale şi nivelul creativităţii prin procesul de învăţare prin joc, participarea copiilor la 
alegerea activităţilor, organizarea adecvată a ambientului educativ, flexibilitatea strategiilor de 
predare învăţare.  

Programul are în vedere desfăşurarea unor activităţi conforme dorinţelor părinţilor, în beneficiul 
copiilor şi al şcolii şi pe placul beneficiarilor direcţi, adică al copiilor care frecventează acest 
program. Nu în ultimul rând, un accent deosebit se  pune pe dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi 
competenţelor sociale, având în vedere că emoţiile stau la baza comportamentelor.  

Programul “Şcoala după şcoală” trebuie conceput de fiecare unitate de învăţământ sub formă de 
proiect în urma unei analize de nevoi, prin consultarea elevilor, reprezentanţilor legali, a cadrelor 
didactice, a comunităţii locale şi a altor instituţii şi organizaţii partenere. Pe baza acestor demersuri, 
unităţile de învăţământ vor stabili grupul ţintă al programului. Oferta de Program SDS va fi 
proiectată astfel încât să răspundă cu prioritate nevoilor elevilor aparţinând grupurilor 
dezavantajate. 

Activitățile propuse vor fi un adaos educaţional de tip instituţional, subsumat educaţiei 
nonformale, aflată în raport de complementaritate cu educaţia formală. 

Propunerea activităţilor va porni de la ideea că ceea ce vor face in cadrul programului, chiar şi 
când este activitate de învăţare să se insereze în program pe coordonate ludice, antrenând copiii în 
activităţi plăcute, captivante, care să le câştige interesul. 

Forma predominantă a activităţilor va fi jocul, inclusiv activităţile cu scop educativ.  
De aceste servicii beneficiază copiii cu vârste diferite din învățământul obligatoriu proveniţi din  

familii ce nu au în grija cui să îi lase după terminarea programului zilnic școlar și au nevoie de o 
alternativă de a fi supravegheați de personal cu pregătire specială, într-un cadru care poate stimula 
capacitatea lor de relaționare interpersonală cu cei de aceeași vârstă sau cu vârste diferite. 

Programul ”Școală după școală” se derulează pe perioada desfăşurării cursurilor, conform 
structurii anului şcolar. În funcţie de solicitările beneficiarilor şi de disponibilitatea de timp a 
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echipei pedagogice programul   poate continua şi pe perioada vacanţelor şcolare.   
Programul ”Școală după școală”  se desfăşoară în continuarea programului şcolar.   
Programul poate fi  organizat modular, pe unităţi de timp stabilite în funcţie de programul zilnic 

al elevului. Pachetele de activităţi sunt concepute şi orientate spre dezvoltarea competenţelor 
transferabile (a învăţa să înveţi, munca în echipă, activităţi de comunicare şi relaţionare, 
comportament civic ).  

Principalele activităţi zilnice vizează servicii de îngrijire a copilului, hrănire, activităţi de tip 
recreativ (jocuri în aer liber etc.), activităţi cu sprijin specializat (supraveghere şi îndrumare în 
efectuarea temelor), activităţi practic - aplicative pe diferite domenii (arte, educaţie fizică şi sport, 
dans modern, etc.),  activităţi de încurajare a lecturii independente.   

Indicatorii de performanță vizați de programul ”Școală după școală”  la elevi sunt: ameliorarea 
comportamentului de adaptare şcolară prin activităţi de educaţie informală şi nonformală, evidențiat 
la toți elevii în fișele de progres; prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar al elevilor  
care provin din medii defavorizate, evidențiat în reducerea absențelor nemotivate  pe parcursul 
anului școlar; activităţi practic aplicative pe diferite domenii (arte, ştiinţe, tehnologii, sport) care să 
conducă la îmbunătățirea rezultatelor școlare și extrașcolare materializate printr-un procent de 
promovabilitate cât mai mare; activităţi recreative de socializare, în colaborare cu şcoala care să 
stimuleze interesul elevilor pentru activități în grup  având la bază colaborarea și munca în echipă 
care să conducă la obținerea de rezultate notabile  la concursurile și competițiile școlare și 
extrașcolare. 

Programul implica resurse umane, materiale și financiare. 
Resursele umane sunt cadrele didactice ale școlii, consilierul psihopedagogic, medicul școlii, 

voluntari, alți reprezentanți sau membri ai comunității locale. 
Resursele materiale sunt spaţiile disponibile din unitatea de învăţământ cu dotare  specifică care  

se folosesc  în regim gratuit. 
Resursele financiare provin  din donații și sponsorizări dedicate care asigură dotările cu 

materiale didactice și mijloace de învățare, consumabilele și masa de prânz a copiilor. 
Programul ”Școală după școală” este o soluție de succes  pentru prevenirea părăsirii timpurii a 

școlii  și a abandonului școlar.  
 
 
Bibliografie: 
 
1. Metodologia de organizare a Programului ”Şcoala după şcoală”, elaborată în temeiul  Legii 

nr.1/2011; 
2. Luminița Costache, UNICEF București - Ghid de lucru pentru prevenirea și combaterea 

abandonului școlar -  Vanemonde 2012. 
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MIJLOACE DE PREVENIRE A INSUCCESULUI ȘCOLAR                                 

ȘI ASIGURAREA REUȘITEI ȘCOLARE 

 

Prof. Tudorache-Marin Viorica,                                                         
Șc. Gimn. ”Dimitrie Sturdza” Tecuci, jud. Galați 

 

Acțiunea de prevenire și combatere a rămânerii în urmă la învățătură este una dintre cele mai 
complexe și mai dificile acțiuni pedagogice. Ea presupune și permite participarea conștientă și 
activă la efortul general, menit să ducă la îmbunătățirea randamentului școlar și implicit a 
procesului care l-a generat, a tuturor factorilor implicați în procesul educativ: profesori, elevi, 
părinți, comunitate. 

O adevărată prevenire a rămânerii în urmă la învățătură nu este posibilă decât în condițiile unei 
puternice și susținute mobilizări și a unei continue și eficiente conlucrări a tuturor acestor factori. Ea 
presupune în al doilea rând acțiunea sistematică îndreptată spre sporirea eficienței muncii de 
instruire și educare a elevilor, identificându-se, în acest sens o acțiune de ridicare a nivelului 
calitativ al întregului proces de învățământ. 

Dacă prevenirea și combaterea rămânerii în urmă la învățătură sunt deosebit de complexe, 
însemnătatea rezolvării optime a problemelor pe care le pune este evidentă. Reușita acțiunii de 
prevenire a rămânerii în urmă la învățătură, duce nu numai la îmbunătățirea situației școlare a unor 
elevi, ci și la ridicarea nivelului general al instruirii și educației. 

Prevenirea rămânerii în urmă la învățătură este mult mai eficientă decât înlăturarea ei. Condiția 
este sesizarea la timp a dificultăților întâmpinate de elevi la învățătură. Cu cât se acționează mai 
devreme, cu atât rezultatele vin mai repede și sunt mai bune. Ajutorarea elevilor rămași în urmă la 
învățătură, devine sarcina curentă important a învățătorului și părinților.  

 
Formele principale și cele mai eficiente de ajutorare sunt cele acordate în timpul lecției. În afara 

lecției ajutorul trebuie să fie dat de învățător vremelnic și diferențiat, punându-se accent pe efortul 
personal al elevilor și urmărind ca ei să se poată dispensa cât mai curând de acest ajutor.  

 
Ajutorul trebuie să asigure maxima participare a individualității elevului la procesul de însușire 

a cunoștințelor, să pună în valoare toate resursele sale, să-l mobilizeze la nivelul posibilităților de 
care dispune, să educe simțul de răspundere personal. Ajutorul dat la învățătură nu trebuie deci să se 
substituie muncii elevului, să diminueze efortul propriu al ecestuia, ci să-l intensifice și să-l facă 
eficient.  

 
Efectul ajutorului trebuie să fie activizarea și dezvoltarea intelectuală a elevului și nu numai 

însușirea unui anumit volum de cunoștințe, asigurându-se astfel, ridicarea neîntreruptă a nivelului 
calitativ al învățăturii și aptitudinilor acestuia. 

 
Un asemenea mod de a sprijini activitatea școlară se dovedește eficient numai atunci când 

învățătorul diferențiază și nuanțează gradul de dificultate al sarcinilor pe care elevii trebuie să le 
rezolve, asigurând participarea lor intensă la lecții și mobilizarea optimă a capacităților, în funcție 
de nivelul și aptitudinile fiecăruia. 
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Părinții elevilor pot contribui la progresul școlar al lor, principala formă de ajutor pe care o pot 
acorda copiilor la învățătură fiind crearea unui mediu familial favorabil:  

 condiții și regim de studiu corespunzător; 

 interes pentru munca școlară a copilului; 

 viață culturală în familie; 

 încurajarea și stimularea simțului de responsabilitate; 

 susținerea și întărirea satisfacției în munca copilului, etc. 

Climatul emoțional pozitiv din familie, interesul ambilor părinți față de preocupările școlare ale 
copiilor, participarea lor sinceră, spontană și plină de încredere atât la greutățile sau necazurile cât și 
la bucuriile școlare ale copiilor, sunt cele mai însemnate mijloace de întărire educativă a părinților 
în acest domeniu. Ele contribuie decisiv la trezirea, menținerea și dezvoltarea atitudinii pozitive, a 
bunei dispoziții în muncă și a interesului copiilor față de învățătură, influențând favorabil 
capacitatea de mobilizare a acestora pentru învingerea greutăților întâmpinate. 

O altă formă de ajutorare la învățătură a copiilor de către părinți o constituie controlul sistematic 
și continuu asupra muncii lor școlare și asupra rezultatelor acestei munci. Controlul trebuie să fie 
persistent, însă pe cât posibil discret, înfăptuit prin mijloace diferite: convorbire, observarea 
copilului în timpul studiului, verificarea caietelor de teme, schimburi de informații cu învățătorul 
referitor la munca școlară a elevului.  

Diversitatea mijloacelor utilizate previn și înlătură transformarea controlului într-o supraveghere 
rigidă, enervantă, față de copii care pot reacționa negativ, fie prin nepăsare, fie prin opziție și 
sustragere. Un control corespunzător al părinților sporește răspunderea copilului față de munca sa, 
stimulează inițiativa și independența acestuia, îl pregătește pentru autocontrol, pentru exigența față 
de sine și activitatea proprie. 

Un control pedagogic corespunzător asupra muncii copiilor dă posibilitatea părinților să prevină 
rămânerea în urmă la învățătură a copiilor și să sesizeze la timp greutățile care apar. Ajutorul la 
învățătură dat de părinți înseamnă exigență și încredere față de copil și față de posibilitățile sale. 
Părinții trebuie să pretindă de la copil un progres școlar continuu pe măsura posibilităților sale, 
dezvoltându-i astfel năzuința de autoperfecționare, aptitudinea autocritică în muncă, modestia, 
spiritul creator.  

Pentru menținerea randamentului muncii intelectuale a elevilor la un nivel corespunzător, 
regimul de viață, de muncă și de odihnă din familie are o însemnătate deosebită. Îndrumarea corectă 
a părinților în funcție de particularitățile familiei și ale elevului, în privința organizării optime a 
muncii și odihnei acestuia în orele petrecute în afara școlii s-a dovedit astfel necesară totdeauna și 
cu efecte pozitive neîndoielnice. 
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EFECTELE ABANDONULUI SCOLAR 

 
 

Prof. inv. presc. TUDORIE EMILIA CAMELIA 
G.P.N. BALESTI - JUDETUL VRANCEA 

 
 

Abandonul școlar constă în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent 
de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau 
înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut 
remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în 
repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor 
terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o 
multitudine de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea  contemporană. 
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la activitatea de 
învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi (scocioeconomici, 
socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/ părinților la muncă în străinătate este un factor de stres 
semnificativ ce poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului 
determinându-l în mod indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala are dificultăți de învățare, rezultate foarte slabe,imagine de 
sine scăzută, absentează, este izolat de elevi, incapabil să se adapteze la mediul școlar. 

Părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. Adulții care 
îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun bazele de 
care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia poate 
contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin asigurarea unor condiții socio-economice cât mai 
bune,crearea unui climat familial adecvat, control permanent asupra activităților copilului, prezența 
activă a părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Prin folosirea metodelor moderne de învățare, activitățile devin mult mai atrăgătoare 
pentru elevi.  

De asemenea, activitățile extrașcolare atrag elevii spre școală. Prin programele de consiliere 
pentru părinți și prin colaborarea cu comunitatea locală, școala încearcă să țină aproape actorii 
principali ai educației. 

Efectele abandonului școlar sunt deosebit de grave. Cei care abandonează școala nu au calificare 
profesională pentru integrarea în societate, nu au formare moral-civică de a deveni buni părinți și 
pot reprezenta viitorii șomeri. 

În concluzie, putem spune că individul are nevoie în formarea sa pentru viață atât de familie 
care să-l susțină pozitiv, cât și de școală care să-i formeze aptitudinile și valorile morale necesare. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 
 
 

Tudosescu Elena Cristina 
Liceul Tehnologic I. C. Petrescu 

 
 
Educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului.  
    O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul. Pentru o mai bună 
intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea competenţelor 
cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  planificării strategice în vederea identificării 
factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi 
în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

 
• Factorii psihologici. 

 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, 
sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 
sistemul învăţămîntului de zi. 

 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 

 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc 
de abandon şcolar. 

 
Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 

de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

 
      Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii.  

Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, 
nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai 
tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate 
care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 
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    Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
     Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală, sancțiunea 
un mai este percepută ca un mijloc de constrângere, fiind tratată cu mare indiferență. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare.Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că 
fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
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Prevenirea abandonului şcolar 

 
 

Inv. Turcu-Teodorescu Cristi-Ioan 
- SCOALA UNIREA, BRANISTEA 

 
 
 
Se impun masuri de prevenire a abandonului scolar:  
 
 Determinarea conştientizării de către părinţi a importanţei educaţiei în formarea copilului  şi 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar 
 
 Realizarea unei apropieri între elevi şi mediul şcolar 
 
 Creşterea încrederii în forţele proprii a elevilor  
 
 Un impact pozitiv privind perspectiva asupra încadrării pe un loc de muncă şi a unui 

standard de viaţă decent 
 
 Schimbarea perspectivei părinţilor asupra rolului pe care îl are şcoala în educaţia copiilor  
 
 Vizite ale unui mediator şcolar la locuinţele copiiilor  neşcolarizaţi şi a celor care au 

abandonat şcoala în scopul de a convinge părinţii să îşi lase copii la şcoală şi de a convinge copii să 
îşi urmeze cursurile 

 
 Achiziţionarea de manuale şi rechizite pentru copii defavorizaţi deoarece sărăcia este de 

asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi învăţare. 
 
 Asistentă, consiliereşi control cu privire la procesulinstructiv-educativ. 
 
 Psihologii si consilierii şcolari trebuie sa încerce să cunoască mai bine elevii prin activităţi 

educative şi de consiliere. 
 
Abandonul şcolar are un impact şi asupra economiei şi efectele pozitive , atunci cand acest 

fenomen începe să dispară, se văd şi la nivelul economiei datorită recuperării forţei de muncă 
calificată şi scăderii somajului. 

 
Abandonul scolar reprezinta o problema grava cu care se confrunta societatea contemporana. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor scolare ar fi bine sa identificam si sa studiem cateva 
cauze: 
       Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, saracie si lipsa oportunitatilor de 
succes socio-profesional pentru absolventi. Lipsiti de motivatie, multi dintre elevii claselor 
gimnaziale renunta in primii ani de studiu, ramanand sa dea o mana de ajutor in gospodariile proprii 
sau, muncind ca zilieri la oameni mai avuti din sate. 

Saracia comunitatilor din zonele defavorizate limiteaza posibilitatile parintilor de a oferi 
copiilor resursele necesare educatiei. Aceasta stare provoaca deseori, exploatarea copiilor prin 
munca de catre parinti. Tendinta de a considera ca fami  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
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factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari. 
În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 

decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală. 

 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

 
Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 

şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 
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ABANDONUL ȘCOLAR – Cauze și modalități de prevenire 
”Școala și familia, împreună pentru reușita școlară!” 

 
 

Bibl. Turliu Raluca Manuela 
Liceul Tehnologic “Nicolae Titulescu”  Medgidia 

 
 
Reușita școlară este țelul întregului proces de învățătură. Analiza reușitei școlare se face în 

strânsă legătură cu eșecul școlar. Cercetările au relevat condiționarea reușitei școlare de influența 
unei constelații de factori cu acțiune variabilă, ceea ce oferă posibilitatea ca prin potențarea unor să 
se atenueze efectul altora mai puțin confortabili și mai ușor de manipulat, în scopul ameliorării 
performanțelor. Iată câteva aspecte ce favorizează reușita școlară: influența caracteristicilor 
individuale ale elevilor; factori socio-familiali; grupul școlar; factori școlari. 

Elevul are uneori o atitudine ostilă față de școală, nu este suficient de motivat pentru a se integra 
cerințelor ei. La originea acestei abordări este fie educația necorespunzătoare din familie, fie 
greșelile pedagogice ale profesorului. Rezolvarea educativă poate fi eficientă și pozitivă în aceste 
situații numai dacă se bazează pe tratarea individuală a elevilor, ținând cont de trăsăturile 
personalității elevului, de relația dintre el și profesor, de atitudinea lui față de procedeul educativ 
folosit. De cele mai multe ori se încearcă îndepărtarea efectului fără a se analiza cauza ce stă la baza 
unei situații dificile, a unei probleme. Colaborarea permanentă cu familia duce la depistarea 
greșelilor în relația cu copilul și-l poate ajuta prin comunicare și interacțiune pozitivă să 
preîntâmpine eșecul, ba mai mult să aibă succes, reușită școlară. 

Ținând cont de exigențele calității, eficienței și inovării în toate domeniile, obiectivele 
caracteristice perioadei istorice pe care o traversăm, cunoașterea și învățarea valorilor, în special a 
celor culturale, se impune parcă mai acut. Dacă acceptăm și ideea că viața însăși devine o 
experiență continuă de învățare, atunci vom recunoaște că încă din familie și apoi ăn școală vor fi 
prezente nuclee de valori care vor orienta strădania elevului în formarea unei concepții etice. 
Parteneritul dintre școală și familie nu trebuie interpretat ca un îndepărtat orizont de așteptări 
reciproce, ci ca premisă de colaborare și acțiuni comune, în care școala are dreptul de inițiativă și 
cooordonare ca instituție specializată, investită să asigure instrucția și educația, managementul 
tuturor resurselor implicate în acest proces de durată și de anvergură.  

Consilierea și educarea părinților este o alternativă viabilă pentru optimizarea procesului 
instructiv-educativ. Prin activitatea de educație și consilierea părinților se pot depista diferite tiouri 
de familie: modelul tradițional al familiei românești, așa-zisa familie modernă și familia normală. 
Ideal este ca părinții să găsească un echilibru între tradiție constructivă și modernism, între 
impunere și libertate de alegere, între sprijin și presiune, între protejare și independența copilului, 
între dreptate și responsabilitățile lui.  

Nu toți părinții își pot îndruma corect copiii. Tocmai de aceea trebuie să deținem informații 
despre  familiile cu care lucrăm pentru a sprijini părinții să devină, într-adevăr, factori pozitivi în 
dezvoltarea copiilor. 

Am descoperit câteva căi ce au dus la mobilizarea familiei în parteneriatul cu școala: 

 Întâlniri cu părinții: ședințe, vizite, serbări, consultații, ocazii festive, excursii, etc. 

 Activități comune: activități extrașcolare 

 Activități specifice cu copiii ce întâmpină anumite dificultăți. 

Abilitățile de consiliere se dobândesc în timp, trebuie ca profesorul să aibă răbdarea și puterea 
să fie flexibil, ca în final părintele să găsească soluția cea mai bună. Progresele și rezultatele școlare 
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le prezentăm părinților în mod periodic sub formă de scrisoare, întâlnire cu scop de consiliere 
individuală. 

Piedicile care afectează dezvoltarea personalității copiilor sunt de obicei: lipsa unor reguli în 
relația elevilor cu părinții, lipsa supravegherii, inconsecvență în respectarea limitelor, lipsa 
comunicării, rolul inversat – părinții caută în copii împlinirea propriilor nevoi emoționale. școala 
are nevoie de sprijinul părinților, iar aceștia se pot forma cu ajutorul școlii ca părinți responsabili. 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Profesor: Turóczi Olga 
Școala Gimnazială „Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc 

 
 
Abandonul școlar constă în decizia de a întrerupe parcursul școlar, înainte de finalizarea unui 

anumit nivel de învățământ. În prezent abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea, școala a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare. 

„O educație adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniță și 
școală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenție a cadrului didactic prin însuși procesul educativ pe care-l desfîșoră cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului școlar, care a devenit din ce în ce mai 
frecvent.” 

Lipsa interesului pentru școală se explică prin presiuni de ordine economică, prin lipsa de 
cultură, prin dezamăgirile personale ale părinților și dezinteresul pentru educație al acestora. Elevii 
sunt încurajați și de atitudinea părinților pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate. Emigrarea 
forței de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-și urmează părinții, fie sunt lăsați în 
grija bunicilor, rudelor sau cunoștințelor apropiate care se ocupă superficial de situația școlară a 
copiilor.  

Sărăcia limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare educaţiei. Factori 
de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze care 
conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, absenteism, 
repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi 
relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția 
fenomenului de abandon şcolar.  

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. Cel mai adesea, riscul de abandon şcolar este asociat cu factori care ţin  
de caracteristicile elevului (stare de sănătate, nivel de inteligenţă, nivelul achiziţiilor anterioare, 
atitudini şi comportamente specifice etc.). La nivelul şcolii , situaţiile de abandon pot fi determinate 
de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. 
Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului şcolar  timpuriu, deoarece sunt în 
permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  
autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a interveni la nevoie. 

Abandonul şcolar - cauze şi modalităţi de prevenire,  este o temă foarte abordată în mediul 
şcolar. Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este participarea tuturor copiilor la 
programul instructiv educativ fiecare după posibilităţile sale.  

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, la fel şi gradul lor de adaptare şi percepere dar 
în mediu şcolar fiecare are o valoare fapt ce îl determină  să continue şi să îndrăgească  acest mediu. 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are o valoare, este unic şi că fiecare copil poate învăţa 
dar pentru asta cadrul didactic, profesorul diriginte trebuie să cunoască aptitudinile şi nevoile 
fiecarui copil integrat în sistemul de educaţie.  

Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse activităţi ca:    
Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de înfrumuseţare a şcolii; concursuri sportive; 
acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii/jocuri sportive, etc.). Toate aceste acţiuni  trebuie 
să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu elementul de atractivitate al şcolii şi a se 
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constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 
Motivarea pozitivă a participării  prin acordare de premii simbolice recompense/diplome  

grupurilor de elevi care sunt mai active și creative în astfel de activităţi. 
În țara noastră  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 

trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă, că educaţia depinde foarte mult de noi 
toți.  

Trebuie subliniată importanţa rolului abordării preventive a abandonului şcolar care s-ar putea 
concentra către o serie de măsuri care să stimuleze rezultate şcolare mai bune ale elevilor, cum ar fi: 
adaptarea curriculumului şcolar la nevoile specifice ale elevului, astfel încât standardele de evaluare 
să ofere elevilor şansa de a dovedi progresul. Fiecare şcoală poate căuta variante pozitive şi creative 
de a consolida sentimentul de bine al fiecărui copil care vine la şcoală. 
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Combaterea abandonului școlar 

 
 

Prof. înv. primar Tuță Livia 
Școala Gimnazială Cerăt 

 
 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut,de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat,tendința de a 
abandona școala. 

Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce poate avea 
un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod indirect să 
abandoneze școala. 

 
Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
 
 îi lipsește motivația școlară; 
 are dificultăți de învățare; 
 are o rată a absenteismului mare; 
 are rezultate școlare slabe; 
 are imagine de sine scăzută; 
 este izolat față de colegi; 
 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
 are o lipsă reală a unui suport școlar; 
 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei 

unui control parental 
 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 

vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
 provine din medii sociale sărace 
 lipsa unui model educațional din familie. 

 
Pentru fiecare copil,părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 

Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes.  

 
Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 
 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 

pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 

cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 
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 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
 control parental direct și activ în viața copiilor; 
 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care,datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală,riscă la un moment dat să abandoneze școala.Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. 
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ABANDONUL ȘCOLAR – Cauze și modalități de prevenire 
Metode moderne de predare – învățare specifice matematicii,  

forme ale comunicării didactice 
 
 

Prof. Țapu Marinela 
Liceul Tehnologic “Nicolae Titulescu”  Medgidia 

 
 
 
Apariția noilor programe, centrate pe achizițiile elevilor, impune anumite schimbări în didactica 

matematicii. Principalele metode didactice moderne folosite de profesorii de matematică în predarea 
– învățarea matematicii în școală sunt următoarele: 

 Problematizarea 

În sinteză, metoda poate cultiva capacitatea elevului de a percepe problematicul la nivelul 
diferitelor domenii și disponibilitatea de a antrena în rezolvarea diverselor situații – problemă, cu 
efecte reale în dezvoltarea creativității. 

 Modelarea matematică 

Modelarea ca metodă pedagogică este definită ca un mod de lucru prin care gândirea elevului 
este condusă la descoperirea adevărului cu ajutorul modelului, grație raționamentului prin analogie. 
Există două categorii de modelare: similară și analogică. 

În matematică modelarea are o valoare euristică, pentru că prin utilizarea ei se dezvoltă spiritul 
de observație, capacitatea de analiză, de sinteză, se dezvoltă creativitatea și flexibilitatea 
raționamentului. 

 Metoda învățării pe grupe 

Metoda învățării pe grupe constă în faptul că lucrările și sarcinile sunt executate pe grupe de 
elevi și presupune o activitate comună în cadrul aceluiași grup. Prin munca în grup se urmărește, pe 
lângă educarea elevului în spiritul muncii sociale, dezvoltarea responsabilităților individuale cu 
efect asupra grupului. 

 Metoda învățării prin cooperare 

Acestă metodă reprezintă utilizarea, ca metodă instrucțională a grupului mic de elevi, astfel 
încât aceștia să poată lucra împreună, urmând ca fiecare membru al grupului să-și îmbunătățească 
performanțele proprii și să contribuie la creșterea performanțelor celorlalți membrii ai grupului. 
Învățarea prin cooperare desemnează o situație de învățare în care elevii lucrează în grupuri cu 
abilități și cunoștințe eterogene și, de asemenea, în acest caz elevii sunt recompensați pe baza 
performanțelor grupului. 

 Algoritmizarea 

Metodă frecvent utilizată în cadrul activității didactice la matematică, algoritmizarea presupune 
existența unor scheme logice care să permite rezolvarea unor sarcini de lucru. Reușita metodei 
depinde de capacitatea algoritmilor pedagogici aleși de a interveni ca modele operaționale care 
eficientizează activitatea de învățare prin intermediul aplicării unor reguli, formule sau coduri de 
acțiune didactică exacte și riguroase. 

 Instruirea programată 

Reprezintă o metodă de învățare care organizează acțiunea didactică, aplicând principiile 

2077



ciberneticii la nivelul activității de predare-învățare-evaluare, concepută ca un sistem dinamic 
complex, contituit dintr-un ansamblu de elemente și de inter-relații.  

Forma superioară a instruirii programate este cea în care se folosește calculatorul. Cu ajutorul 
calculatorului se pot transmite într-o formă mult mai agreabilă mesaje informaționale dar, în același 
timp, se pot mijloci formarea și consolidarea metodelor de lucru. 

 

 

Bibliografie:  

 

1. Ardelean L., Secelean N., Didactica matematicii, Ed. Universității ”Lucian Blaga” Sibiu, 
2007;  

2. Cojocaru V.M., Teoria și metodologia instruirii, EDP, Bucureșri 2004; 

3. Rus I., Varna D., Metodica predării matematicii, EDP, București, 1983. 
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ABANDONUL ȘCOLAR  -  cauze și modalități de prevenire 

 
 

Prof. inv. primar: Cornelia Țarcă 
Școala Gimnazială Racovița, jud. Sibiu 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă una dintre problemele grave cu care se confruntă societatea actuală.  

Un vechi proverb românesc spune că dacă “ ai carte, ai parte”. Din nefericire însă, școala a ajuns să 
fie abandonată de către unii elevi, deoarece nu mai este percepută ca valoare în sine, aceștia 
nemaiconsiderând şcoala un viitor. 

În general, situaţiile de abandon școlar pot fi determinate de cazurile de repetentie, de integrarea 
insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu colegii. Cadrele 
didactice pot avea un rol important în prevenirea acestuia, deoarece fiind în contact permanent cu 
elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia autorităţilor sau 
organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni în astfel de situații..  

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că  tot mai multi elevi tind să părăsească băncile 
şcolii Unii poate au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care  în ziua de azi cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult decât atât, emigrarea 
forţei de muncă îi afectează tot mai mult pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii în străinătate, fie 
sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate, care se ocupă superficial de situaţia şcolară a 
copiilor. Elevii care abandonează şcoala sunt in general, cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi de repetate ori în 
şcoală 

Printre cauzele principale ale abandonului şcolar mai pot fi cele de natura economică, socio-
culturală sau religioasă, psihologică sau pedagogică. 

O alta cauza este anturajul de proastă calitate, total nepotrivit, care dezorientează elevii, având 
un efect negativ asupra acestora. Anturajul nepotrivit poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală.  

Cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de proveniență al 
elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al 
elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. Așa cum s-a arătat,,există şi 
cazuri în care părinţii încurajează  copiiii să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă 
de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave 
din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 
vandalismul, conduitele violente, fumatul etc.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea la timp a surselor posibile de  tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu situația şcolară a elevilor, constituie un factor important în prevenirea 
abandolnului școlar. În acest sens, se impun cât mai urgent  luarea unor măsuri de prevenire a 
abandonului şcolar.  

În cele ce urmează, sunt enumerate succint câteva modalități de prevenire a abandonului şcolar: 
luarea unor măsuri psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate și promovarea unor valori positive  la nivelul familiei,școlii și comunității 
prin participarea la un  program de consiliere psihopedagogică a celor în cauză implicarea 
sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 
sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar 
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O altă modalitate în combaterea abandonului şcolar ar putea fi participarea tuturor copiilor la  
un program educativ, implementat în școală,( ideal ar fi un program After School) la care  fiecare 
copil să participe după forţa şi posibilităţile sale.. 

In activitatea didactica,  am avut cateva  situatii de absenteism, dar nu au dus la abandon scolar.  
Acestea s-au datorat in general climatului familial. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, 

consecință a divorțului, lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, 
tiranică a acestora sunt câteva aspecte care .au dus la aparitia  situatiilor de absenteism. Bineinteles, 
au fost si câteva cazuri de natură socio-economica  Acestea au fost identificate după câteva discutii 
cu copiii, și cu parintii și au fost soluționate la timp.  

Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor, astfel încât 
școala să devină o realitate în care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. Bineînțeles, să nu uităm că 
educația depinde  în foarte mare măsură de  familie. 

În țara noastră  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare,deoarece mulți elevi, mai 
ales în mediul rural, renunță la studii după terminarea clasei a VIII-a,.Pentru aceasta, şcoala trebuie 
să aibă o relație foarte strânsă cu familia. 

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar, directorul școlii și alți factori implicate în 
educația  copiilor încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii în viața 
fiecărui individ.  

  
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Vasile Fetescu, Familia şi atitudinea copilului faţă de învăţătură în revista Învăţământul primar, 

nr.2,1992; Editura Discipol 
Ion  AL. Dumitru, Consiloiere Psihihopedagogică-baze teoretice și sugestii practice,  
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TIMIDITATEA ȘI ABSENTEISMUL ȘCOLAR 

 

Profesor Țențu Magdalena Isabela                                                        
Școala  Gimnazială Nr. 1 Valea Mare-Pravăț 

 

Timiditatea este o emoţie comună, dar puţin cunoscută. Oricine s-a simţit ambivalent sau 
conştient de sine în situaţii sociale noi. Dar timiditatea poate interfera cu o dezvoltare optimă 
socială şi poate influenţa negativ capacitatea de învăţare a copilului. Exista mai multe tipuri şi 
manifestări ale timidităţii, influenţate genetic, temperamental şi ambiental. Voi incerca să fac o 
distincţie între timiditatea normală şi cea problematică, să sugerez moduri de a ajuta un copil timid.  

Ce este timiditatea? 

Sentimentul de timiditate este universal şi s-ar putea să se fi dezvoltat ca un mecanism adaptiv 
pentru a face faţă unor noi stimuli sociali. Timiditatea este simţită ca un amestec de emoţii, 
incluzând frica şi interes, tensiune şi neplacere. Aceste sentimente pot fi însoţite de o creste a 
ritmului cardiac şi a presiunii sanguine. Observatorul recunoaştea timiditatea după privirea 
îndreptată în jos, reticenţa fizică şi verbală. Vorbirea persoanei timide este de obicei înceată, 
tremurândă sau ezitanta. Unii copii îşi sug degetul; alţii actionează sfios, zâmbind şi depărtându-se 
alternativ.  

Timiditatea se poate distinge de cele două comportamente asemănătoare: precauţia şi detaşarea 
socială. Precauţia copilului faţă de străini nu prezintă ambivalenţă apropiere/evitare caracteristica 
sfielii. Unii copii mai mari preferă jocul solitar şi par că nu au nevoie de interacţiune socială, dar 
aceştia nu prezintă tensiunea specifică unui copil timid.  

Timiditatea poate aparea la copii în anumite faze de dezvoltare. Timiditatea fricoasă poate fi un 
răspuns la prezenţa multor adulţi în copilărie. Dezvoltarea conştiinţei de sine în al doilea an de viaţă 
aduce cu sine o mai mare sensibilitate socială. Timiditatea conştientă - posibilitatea de jenă - apare 
în jurul vârstei de 4-5 ani. Conştiinţa de sine va atinge un vârf în adolescenţa timpurie.  

Ce situaţii pot determina timiditatea la copii?  

Cele mai frecvente cauze ale timidităţii sunt noile întâlniri sociale, în special dacă persoana 
timidă simte că este centrul atenţiei. O "epidemie de timiditate" a fost atribuită, în anii '80, 
schimbărilor rapide ale mediului social şi a presiunilor competitive exercitate de muncă şi şcoală, 
cărora mulţi adulţi şi copii au trebuit să le facă faţă. Adulţii care atrag mereu atenţia asupra a ceea 
gândesc ceilalţi despre copil, sau cei care permit o mică autonomie copilului, s-ar putea să 
încurajeze sentimente de timidate.  

De ce sunt unii copii mai timizi decât altii?  

Unii copii pot avea predispoziţie la timiditate: în cazul lor este mult mai probabil să reacţioneze 
timid la situaţii sociale noi. Dar chiar şi aceşti copii pot fi timizi numai în anumite cazuri. 
Cercetătorii au considerat atât natura copiilor cât şi hrana lor în încercarea de a explica aceste 
diferente.  

Unele aspecte ale timidităţii sunt învăţate. Fondul cultural al copiilor, mediul familial oferă 
modele de comportament social. Copiii chinezi sunt mult mai reticenţi în societate decât cei 
caucazieni, iar copiii suedezi au prezentat un mai mare disconfort în societate decât americanii. Unii 
părinţi, etichetându-şi copiii ca timizi, par să încurajeze dezvoltarea timidităţii. Unii adulţi încearcă 
să ademenească copiii timizi înspre o interactiune socială, astfel amplificând comportamentul sfios.  

Din ce în ce mai multi cercetători consideră ereditatea sau temperamentul ca bază pentru unele 
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forme de timiditate. De fapt, ereditatea joacă un rol mult mai important în timiditate decât în orice 
altă caracteristică a personalităţii. Studiile legate de adopţie pot să prevadă timiditatea analizând 
sociabilitatea mamei biologice. Copiii foarte inhibaţi prezintă diferenţe fiziologice faţă de copiii 
fără inhibiţii, inclusiv un ritm al inimii mai puternic şi mai stabil. Între 2 şi 5 ani, cei mai inhibaţi 
copii continuă să fie reticenţi faţă de alţi copii şi faţă de adulţi. Se remarcă persistenţa unor modele 
de pasivitate socială şi inhibiţie în dezvoltarea personalităţii.  

Cu toate acestea, cei mai mulţi cercetători cred că influenţele genetice determină numai o mică 
parte a timidităţii. Chiar şi predispoziţiile ereditare pot fi modificate. Copiii adoptaţi, de pildă, 
adoptă o parte a stilului social al părinţilor adoptivi, iar copiii foarte inhibaţi au devenit mult mai 
confortabili în societate prin eforturile părinţilor.  

Când timiditatea reprezintă o problemă?  

Timiditatea poate fi un răspuns normal, adaptiv la o posibilă experienţă socială covârşitoare. 
Fiind într-un fel timid, copilul se poate retrage temporar şi să câştige astfel un sentiment de control 
al situaţiei.  

În general, pe măsură ce copii câştigă sentimentul de control în întâlnirile cu oameni care nu 
sunt familiari, timiditatea dispare. În absenţa unor alte dificultăţi, copiii timizi nu prezintă un risc 
psihiatric sau comportamental. Dar copiii care prezintă o timiditate extremă permanentă sau care nu 
este în legatură cu contextul pot prezenta asemenea riscuri. S-a arătat că timizii sunt mai puţin 
competenţi în iniţierea unor jocuri.  

Copiii de vârsta şcolară care s-au autocategorisit ca timizi tind să se placă mai puţin, să se 
considere mai puţin prietenoşi şi mai pasivi decât prietenii lor ne-timizi. Acesti factori influentează 
negativ percepţia celorlalţi.  

Copiii timizi sunt adeseori judecaţi de tovarăşii de joacă ca fiind mai puţin prietenoşi şi mai 
puţin plăcuţi decât cei ne-timizi. Din această cauză, copiii timizi pot fi ignoraţi de colegi şi au mai 
puţine şanse de dezvoltare socială.  

Copiii care continuă să fie excesiv de timizi până la adolescenţă şi maturitate se descriu ca fiind 
mai singuratici, având mai puţini prieteni şi mai puţine relaţii cu membrii sexului opus decât cei de 
aceiaşi vârstă.  

 

Bibliografie: 

 Montessori M., -Descoperirea copilului, E.D.P. Bucureşti,1997 

 Jung C. G. – Personalitate şi transfer, Teora, Bucureşti,1997 

 Dolean I., Dolean D. D.-Meseria de părinte, Aramis, 2001 
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DEMERS PENTRU EVITAREA ABANDONULUI ȘCOLAR                                 
STUDIU DE CAZ 

 

PIP. ȚEPEȘ-CIUCAN LIVIA-MARIANA                                                 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BICAZU ARDELEAN 

 

JUSTIFICAREA ALEGERII CAZULUI  

Am ales acest caz fiind convinsă că pot ameliora situaţia creată, pot preveni abandonul şcolar al 
copilului, ştiind că printr-o implicare mai intensă şi cu un efort suplimentar se pot realiza ameliorări 
şi se pot recupera unele întârzieri înregistrate în dezvoltare, cauzate în mare parte de condiţiile de 
mediu familial şi lipsa totală de interes a familiei faţă de şcoală. 

De asemenea, am avut ca scop sprijinirea şi conştientizarea familiei în ceea ce priveşte rolul ei 
activ în creşterea şi educarea propriului copil, precum şi cu referire la relaţiile familie – copil-
şcoală, relaţii ce trebuie bazate pe încredere şi respect reciproc. 

SITUAŢIE: 

Comportament inadecvat în grup, comportament introvertit faţa de colegi, opoziţie faţă de 
sarcinile primite, rămânere în urmă la învăţătură. 

OBIECTIVE 

 determinarea cauzelor acestei situaţii  

 eliminarea acestor cauze 

 elaborarea unui proiect educaţional de intervenţie care să remedieze prin acţiune de 
consolidare situaţia, să ridice gradul de pregătire a copilului şi să se prevină abandonul şcolar, să-i 
redea încrederea în sine, să-l conducă spre o atitudine pozitivă. 

DESCRIEREA CAZULUI  

Caracterizarea generală a subiectului: 

G.D. este născută în 2010 

- Vârsta la intrarea în şcoală: 6 ani  

- Copil inadaptat, excesiv de timidă, introvertită în relaţie cu colegii, incapabilă de a finaliza o 
acţiune intelectuală, refuzul de aceptare a sarcinilor strict şcolare. 

Din cauza condiţiilor precare de mediu precum şi a lipsei de atenţie şi comunicare, a faptului că 
nu a frecventat cursurile învăţământului preşcolar, Delia prezintă o întârziere de aproximativ 2 ani 
faţă de normalitate, necesitând un program educativ special, intens pentru a recupera (pe cât este 
posibil) cunoştinţele, priceperile şi deprinderile pierdute şi a se putea integra în programul şi 
cerinţele şcolii. 

La nivelul organelor de simţ nu s-au constat probleme deosebite.  

Motricitatea fină, este slab dezvoltat, orientarea spaţială se realizează cu dificultate. Are un 
intelect limitat.  

Limbajul era situat la nivelul vârstei de 5 ani, având un vocabular sărac, prezintă defecte de 
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vorbire (omisiuni, înlocuiri de sunete, repetări).  

Reprezentările sunt sărace. În gândire prezintă dificultăţi de analiză şi sinteză. 

Memoria – memorează cu mare greutate doar poezii scurte. 

Atenţia era instabilă.  

Are formate deprinderile elementare de muncă şi autoservire, dar nu prezintă dexteritate 
manuală în realizarea unor lucrări la abilităţi practice 

 

STRATEGII DE INTERVENŢIE A CADRULUI DIDACTIC 

 IDENTIFICAREA SUBIECTULUI ŞI A SITUAŢIEI: 

- Am observat timiditatea şi tendinţa spre intovertire faţă de noii săi colegi; 

- Nerezolvarea sarcinilor şcolare; 

- Incapacitate de a finaliza acţiunile intelectuale; 

- Rămânere în urmă la învăţătură (La sfârşitul clasei pregatitoare nu reuşea să despartă în silabe, 
avea deficit de pronunţie, nu recunoştea toate literele alfabetului.) 

 DIAGNOZĂ ŞI PROGNOZĂ 

 COLECTAREA INFORMAŢIILOR s-a realizat prin: 

 şedinţe individuale la care a participat mama copilului;  

 discuţii cu alte rude ale copilului; 

 discuţii cu educatoarea;  

 analiza documentelor şcolare: fişa psiho-pedagogică; 

 analiza produselor activităţii: caiete, desene, fişe de evaluare, lucrări practice; 

 observarea comportamentului şcolar. 

 

CUNOAŞTEREA VARIABILELOR SOCIO-FAMILIALE: 

-Stare civilă-părinţi: Divortați, mama trăieste în concubinaj, tatăl plecat în străinătate. 

-Istoria cuplului parental: - Mamă indiferentă; 

- Tatăl nu se implică. 

 Situaţia familiei: -Minimul condiţiilor de trai, chiar sărăcie dar şi multă mizerie. 

 Atmosfera familială: - Tensionată , cauzată de consumul de alcool şi a gradului de incultură 
a membrilor familiei. 

 Relaţia părinţi-copil: - Ameninţări verbale frecvente, injurii, pedepse. 

 Cultura familială: - Ambii părinţi analfabeţi; 
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FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE EXAMINARE PSIHO-PEDAGOGICĂ 

 Antecedente fiziologice:  

Am luat legătura cu familia şi cu medicul pediatru pentru a afla istoricul dezvoltării fizice şi 
starea de sănătate a copilului.  

- De la mamă nu am putut culege nici o informaţie pentru că susţine că nu-şi aminteşte, bunica a 
afirmat că nu a suferit de nici o boală gravă, doar simple răceli, roşu în gât, febră. Nici în baza de 
date a medicului de familie nu figurează ca fiind bolnavă cronic. 

 Achiziţii şcolare: - minime 

-Nu a frecventat grădiniţa; 

-Reţine cu foarte mari eforturi cifre deşi am făcut asociaţii, comparaţii, desene care sa reprezinte 
mulţimea de X elemente, scrierea cifrei … totuşi, după un sfert de oră nu ştie ce cifră scrie. 

-memorie foarte slabă; 

-limbaj inadecvat; 

-imposibilitatea concentrării atenţiei; 

-motivaţie slabă; 

-voinţă slabă; 

-dexteritate manuală redusă; 

 Petrecerea timpului liber: 

-Participă la activităţile fizice ale familiei; 

-Se joacă cu cei apropiaţi. 

 

III. PROGRAMUL DE INTERVENŢIE AL CADRULUI DIDACTIC : 

 Parametrii după care este analizată situaţia: 

-Elemente ale unui comportament delincvent (atitudine opozantă faţă de colegi, expresii verbale 
neadecvate, înşelătorie). 

-Inadaptarea la norme şcolare, refuz de integrare în grup, randament şcolar minim, absenteism. 

 Strategii de intervenţie: 

- Pentru a rezolva situaţia existentă şi pentru a putea acţiona strategia pe care am aplicat-o a fost 
ca mai întâi să realizez o cunoaştere deplină a elevei ştiind foarte bine că numai aşa o voi putea 
înţelege şi ajuta. Apoi să o antrenez în acţiuni de susţinere şi exersare a psihomotricităţii fine. 
Pentru a putea să o sprijin pe copilă să dobândească aptitudini minimale în vederea integrării 
şcolare şi pentru a consilia părinţii am realizat metode de cunoaştere (individuale şi de grup) a 
personalităţii.  

Am observat copilul în anumite situaţii, am studiat fişa medicală. La activităţi manifestă interes 
de scurtă durată.  

Am intervenit prin: 

-Dezvoltarea relaţiilor de colegialitate -colegii încep să-o încurajeze şi să-o ajute la efectuarea 
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unor sarcini; 

-Sprijin susţinut din partea învăţătoarei, acordarea unei ateţii deosebite :îi evidenţiez în public 
doar calităţile, o laud în zilele când s-a comportat frumos şi a fost mai activă; 

-Antrenarea în activităţi ca: împărţitul mâncării, ştersul tablei şi orice altă activitate 
gospodărească –( primeşte cu plăcere sarcinile, a devenit dornică să mă ajute, săritoare), astfel a 
devenit membru activ al grupului. 

-În jocurile didactice desfăşurate în clasă i se dau rolurile care-i plac. 

-Este încurajată chiar şi pentru performanţe minime. 

 

CONCLUZIILE INTERVENŢIEI 

Familia nu a fost cooperantă şi interesată să cunoască posibilităţile de a progresa ale copilului. 
Nu au venit la şedinţele cu părinţii. Nu se interesează niciodată de situţia copilului asă cum au făcut 
şi până acum. Tot ce am avut de transmis familiei afost prin intermediul COPILULUI. 

Am reuşit să-i câştig încrederea şi s-o fac să colaboreze cu mine pentru ca să poată recupera 
întârzierile.  

În felul acesta am ajutat copilul să vină la şcoală cu optimism, chiar dacă nu are rezultate foarte 
bune. 
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Abandonul  școlar                                                                     
Cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. înv. primar Țogoe Lucia - Mirela                                                    
Șc. Gimnazială Nr. 1 Rovinari, Gorj 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale. 

 Un alt factor important care determină părăsirea timpurie a şcolii este intrarea pe piaţa 
muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier sau de activităţi regulate desfăşurate ca barman, 
implicarea elevilor pe durata semestrelor Abandonul şcolar: cauze şi efecte 43 şcolare în astfel de 
activităţi aducătoare de venit constituie element de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie.  
O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune în 
ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi 
aducătoare de venit în perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele 
de baby-sitting pentru o seară. 

 Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 
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 Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Școala are rolul de a identifica elevii care, datorită unor influențe de natură economică, socială, 

culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența factorii 
de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor copiilor.  

 
Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 

amintim: 
 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 

 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 
probleme; 

 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 

 programe de consiliere pentru părinți; 

 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește.  

 
Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și 

preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 

       
 
Bibliografie: 
 
Constantin, C. (2006). Sisteme informatice de marketing, Editura Infomarket,   Braşov  
Lefter, C. (2004). Cercetări de marketing, Editura Infomarket, Braşov  
Băban, Adriana (coord.), Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi 

consiliere, Cluj-Napoca, 2001 
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PREVENIREA, DIMINUAREA ABANDONUL ŞCOLAR 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: ŢOGOE PETRA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ACAD. MARIN VOICULESCU”, GIURGIU 

 
 
 
„Învăţătură din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet prin dragoste 

şi bunăvoinţă, aceea rămâne acolo pentru totdeauna.” (proverb românesc) 
 
Abandonul şcolar a reprezentat întotdeauna o problemă a învăţământului, problemă care nu a 

fost încă rezolvată, dar la care se caută soluţii în continuare. Nu se poate spune că va fi rezolvată 
vreodată, dar…putem încerca să diminuăm efectele, studiind cauzele. 

Cauzele abandonului pot fi multiple, pe de o parte poate fi vorba despre inadaptarea elevului la 
activitatea de învăţare şi pe de altă parte inadaptarea şcolii la realitatea socială. Fiecare abandon are 
o istorie personală, dar şi socială. Acesta poate fi provocată de cauze psihologice (imaturitate 
şcolară, instabilitate psiho-afectivă, tulburări instrumentale, tulburări comportamentale), sociale 
(situaţia economică a familiei, condiţiile de locuit, asigurarea celor necesare traiului decent, familie 
destrămată, lipsa controlului asupra copilului, lipsa ajutorului la învăţătură, exploatarea copilului 
prin muncă etc.). 

Dacă ne referim la imaturitatea şcolară, ne referim la capacitatea copilului de a face faţă şcolii. 
De cele mai multe ori, părinţii neglijează sfaturile specialiştilor şi, insistă cu începerea şcolii cu 
orice preţ, chiar dacă se constată unele rămâneri în urmă faţă de normalul vârstei. Unii copii încep 
şcoala din motivul că „nu mai sunt locuri la grădiniţă”, motiv care dăunează foarte mult micului 
şcolar, care se adaptează greu, în special programului şcolii, cu ore de 45 de minute. Am întâlnit 
cazuri în care elevul m-a tras de mânecă şi mi-a spus: „Mie îmi place la şcoală, dar pot să vin şi eu 
mai târziu?”.  

Faptul că era trezit prea devreme, a fost un factor negativ asupra activităţii şcolare. Alţi părinţi 
motivează începerea şcolii prin faptul că vor „ neapărat pe doamna X ca învăţătoare”, iarăşi un 
motiv greşit pentru începerea şcolii. Elevul imatur va face greu faţă sarcinilor şcolare, va avea 
mereu nevoie de sprijin atât acasă, cât şi la şcoală. El dă dovadă uneori de imaturitate mintală, fiind 
incapabil de analiză a sarcinilor şcolare.  

La această vârstă nu au format sentimentul datoriei, efortul voluntar este redus, dând dovadă şi 
de imaturitate fizică, existând neconcordanţe între dezvoltarea copilului şi sarcinile şcolare. Chiar 
dacă uneori ni se pare că un copil este inteligent, se descurcă uşor în rezolvarea unor jocuri, a unor 
sarcini date, atunci când este supus unui program riguros, cu multe sarcini zilnice, cu reguli, acesta 
nu face faţă cerinţelor. 

Instabilitatea psiho-afectivă poate, de asemenea, contribui la abandonul şcolar. De multe ori, 
copilul vine la şcoală timorat, pentru că i s-a spus mai mereu „ lasă că începi tu şcoala, o să vezi tu 
atunci!”. Dacă atitudinea părinţilor faţă de şcoală este una greşită şi mai este completată şi cu 
imaginea unui cadru didactic dur, prea autoritar, atunci copilul a pierdut startul spre succesul şcolar 
şi se va îndrepta spre eşec, spre nereuşita şcolară şi, implicit, spre abandon. 

Tulburările de comportament ale elevului sunt strâns legate de trăsăturile de personalitate 
afectiv-emoţionale, care reglează conduita elevului, care se formează în procesul interacţiunilor 
sociale. Dacă elevul întâlneşte colegi agresivi, învăţători autoritari, care nu empatizează, se retrage 
şi nu va participa activ la propria formare. Aşa cum spune şi proverbul mai sus menţionat, 
învăţătura nu trebuie făcută prin constrângere, aceasta trebuie să vină ca o nevoie a elevului, ca o 
activitate normală care contribuie la propria formare, care răspunde setei de cunoaştere a elevului de 
vârstă şcolară mică. Perioada „de ce?” nu s-a terminat încă, aşa că, dacă nu vor avea răspunsuri care 
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să le potolească acea sete de cunoaştere, vor face un pas înapoi, neînţelegând ce se întâmplă de fapt. 
Nu vor mai acorda aşa mare importanţă şcolii şi vor căuta răspunsurile în altă parte.  

Cauzele sociale constituie un impediment major în activitatea şcolară. Deosebit de dificilă este 
situaţia copiilor proveniţi din familii sărace, problema socio-economică stând, de multe ori, la baza 
abandonului şcolar, devenind astfel şi problemă educaţională. Imposibilitatea asigurării hranei, a 
îmbrăcămintei şi încălţămintei, a rechizitelor şcolare,  face ca gradul de abandon să crească.  

Chiar dacă există dorinţă şi bunăvoinţă de a învăţa, s-a demonstrat ştiinţific că elevii nu se pot 
concentra atunci când sunt subalimentaţi. Spaţiul insuficient din locuinţe, lipsa utilităţilor, a 
necesarului de rechizite conduc la creşterea numărului cazurilor de insucces şi, mai apoi, de 
abandon şcolar. Aceste situaţii pot fi uneori ameliorate prin crearea unor programe de sponsorizare 
a hranei şi rechizitelor pentru aceşti copii, aşa cum s-a găsit şi soluţia transportului şcolar, care, la 
rândul lui, era una din cauzele abandonului. 

Mediul familial necorespunzător, cu familii destrămate, caracterizat prin tot ce presupune acest 
fapt, influenţează negativ psihicul copilului, capacitatea lui de asimilare, comportamentul lui la 
şcoală şi în societate. Lipsa ajutorului la învăţătură din partea părinţilor (care fie lipsesc, fie nu ştiu 
carte, fie sunt dezinteresaţi), indiferenţa acestora cu privire la educaţie, la activitatea şcolară, conduc 
la apariţia fenomenului de eşec şcolar, de abandon. 

Toate acestea pot fi ameliorate, dacă şcoala acordă atenţia cuvenită acestui fenomen şi 
monitorizează fiecare situaţie în parte. Astfel, pentru cauzele psihologice, cadrul didactic trebuie să 
colaboreze permanent cu familia, cu consilierul educativ, să creeze planuri de intervenţie 
personalizate, de recuperare, de câte ori este cazul.  

Dacă scopul acestor programe este acela de a înregistra progres şi nu acela de a compara şi 
ierarhiza, acestea vor da rezultate. Cea mai mare greşeală pe care o fac părinţii este aceea de a 
compara copilul cu ceilalţi fraţi, cu ceilalţi colegi sau cu alte cunoştinţe, fără a vedea progresul pe 
care l-a făcut copilul, chiar dacă nu a ajuns la nivelul celorlalţi. Aceeaşi greşeală o facem, uneori, şi 
noi, cadrele didactice.  

Copiii au nevoie de încurajare, de acceptare, de toleranţă, de empatie, atât din partea noastră, cât 
şi din partea familiei. Din păcate, de multe ori, familia dă vina pe şcoală pentru insuccesul copilului, 
iar şcoala dă vina pe familie.  

Important este să nu abandonăm noi această luptă, să credem în continuare că, încercând, vom 
rezolva măcar parţial această problemă a abandonului şcolar. 
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CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR UDRESCU MARIA MĂDĂLINA 
COLEGIUL NAȚIONAL ,,SPIRU HARET” DIN TG-JIU 

 
 
 
 
Abandonul școlar constituie una din principalele probleme ale sistemului de învățământ din 

România. Este un fenomen larg răspândit și combaterea acestuia trebuie să devină o prioritate 
pentru toți cei implicați în procesul de educație.   

Cauzele abandonului școlar sunt multiple.  
Familia este primul factor educativ, iar lipsa de interes și implicare din partea acesteia în ceea ce 

privește educația elevului are efecte negative asupra întregului parcurs școlar al acestuia.  
Elevii care ajung să renunțe la frecventarea unei unități de învățământ preuniversitar provin, cel 

mai adesea, din familii pentru care educația nu este o prioritate.  
Dificultățile financiare cu care se confruntă familia elevului, apartenența la o familie 

dezorganizată, lipsa de educație a părinților, apartenența la o familie numeroasă, părinți plecați în 
străinătate și dezinteresați de educația propriului copil, părinți alcoolici ori dependenți de substanțe 
stupefiante constituie cauze ale abandonului școlar.   

De cele mai multe ori, elevii renunță la școală pentru că părinții nu îi pot susține financiar, nu le 
pot asigura hrana, îmbrăcămintea și rechizitele școlare necesare.  

Există situații când elevii sunt nevoiți să contribuie la întreținerea familiei, să își îngrijească 
frații ori surorile mai mici, să realizeze diverse activități casnice ceea ce conduce la diminuarea 
timpului alocat activităților de învățare și, în cele din urmă, la abandonarea școlii.  

Dificultățile de adaptare ale elevilor la cerințele școlii, motivația școlară scăzută, lipsa de 
adecvare a ofertei unității de învățământ preuniversitar la nevoile și interesele elevului constitui 
cauze ale abandonului școlar.  

De asemenea, promovarea în mass – media a persoanelor lipsite de educație care au reușit în 
viață poate influența negativ elevul și îl poate determina să renunțe la frecventarea unității de 
învățământ.   

Alte cauze pentru care elevii decid să renunțe la frecventarea unităților de învățământ 
preuniversitar sunt: implicarea în activități ilegale, izolarea față de colegi, comportament violent 
față de cadrele didactice, repetenție în anii școlari anteriori, corigență la o disciplină de învățământ 
în anul școlar anterior,  rezultate școlare slabe.   

De multe ori, rezultatele școlare slabe determină elevul să vadă școala ca pe un mediu 
neprietenos care nu reușește să îl pună în valoare pentru ceea ce ar putea el deveni, indiferent de 
performanțele sale școlare la un moment dat.  

Situațiile de corigență și repetenție accentuează sentimentul de eșec, elevul ajungând să urască 
școala și să-și piardă încrederea în forțele proprii.  

Starea de sănătate precară a elevului este o altă cauză a abandonului școlar.  
Sunt situații în care problemele de sănătate cu care se confruntă elevul dau naștere unor 

complexe de inferioritate, acesta devine tot mai timorat și evită cât de mult poate acțiunile de grup, 
iar, în cele din urmă,  ajunge să renunțe la frecventarea unității de învățământ. 

Elevii care locuiesc în internat și nu sunt supravegheați de părinți, precum și elevii 
instituționalizați sau în plasament familial sunt predispuși să părăsească școala înaintea finalizării 
studiilor. 

2091



Indiferent care sunt cauzele abandonului școlar, cadrele didactice sunt datoare să găsească cele 
mai eficiente modalități pentru prevenirea părăsirii timpurii de către elevi a școlii. 
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bazată pe învăţarea pe tot parcursul vieţii, Ghid pentru profesori, învăţători şi educatori, disponibil 
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Metode de combatere a abandonului şcolar 

 

Ungureanu Alina-Petronela,                                                            
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Comarna, Comarna, judeţul Iaşi 

 

Abandonul şcolar reprezintă  forma extremă a absenteismului.În România organele competente 
au încercat să găsească soluţii pentru reducerea ratei abandonului şcolar. Soluţia găsită la momentul 
respectiv a fost garantarea alocaţiei de stat pentru copiii care frecventează învăţământul obligatoriu.  

Lipsa unei monitorizări eficiente şi sistematice nu a condus la rezultatele aşteptate de reducere a 
abandonului şcolar. În prezent sunt unele familii care îşi trimit la şcoală copiii doar pentru ridicarea 
alocaţiei.  

Din păcate, există şi familii care preferă  să-şi trimită copiii la cerşit sau să-i ţină acasă pentru a 
avea grijă de fraţii mai mici. 

În şcolile în care ne desfăşurăm activitatea, rata celor care absentează sau au un risc crescut de 
abandon şcolar sunt elevii de etnie rromă.  

O altă categorie de elevi care absentează o reprezintă aceia care au părinţii plecaţi la muncă în 
străinătate. 

Cauze ale absenteismului 

 Situaţia economică precară a multor familii;  

 Mediul în care trăiesc copiii, numărul mare de copii şi precaritatea mijloacelor de 
subzistenţă contribuie la o sărăcie avansată;  

 Grija faţă de fraţii mai mici îi ţine departe de şcoală;  

 Lipsa condiţiilor normale de trai şi de studiu;  

 Lipsa modelelor familial - percepţia părinţilor despre rolul şi importanţa educaţiei;  

 Preluarea activităţilor gospodăreşti;  

 Alimentaţia insuficientă şi nediversificată; 

 Nesupravegherea copiilor rămaşi în grija rudelor; 

 Grad scăzut de implicare din partea părinţilor şi lipsa colaborării cu cadrele didactice. 

Bune practici în prevenirea abandonului şcolar 

 Parteneriat şcoală-familie -comunitate locală bazat pe colaborare, implicare, sprijin, 
sponsorizare;  

 Echipe comunitare pentru a interveni  eficient în reintegrarea şcolar ă a copiilor; 

  Activităţi extra şcolare (excursii, spectacole, vizite la muzee, concursuri tematice, tabere de 
vacan ţă); 
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 Responsabilizarea la nivelul clasei;  

 Valorizarea elevilor afla ţi în dificultate prin diferite activităţi;  

 “ Şcoala părin ţilor ” pentru a schimba mentalitatea părinţilor care consideră că munca este 
bună pentru copii la orice vârstă;  

 Derularea formelor de recuperare şcolară ( elevi, adolescenţi, tineri, adulţi ), prin forme 
alternative cum ar fi  “A doua şansă”;  

 Activităţi de consiliere;  

 Organizarea de întâlniri între elevi, absolvenţi, părinţi, cadre didactice, cu prezentarea de 
modele de reuşită în profesie;  

 Consilierea elevilor şi a părin ţilor în vederea accesării fondurilor şi alocaţiilor legale (burse, 
alocaţii, rechizite, bani pentru calculator), în vederea obţinerii actelor de identitate; 

 Stimularea  copiilor cu rezultate bune la învăţătură; 

 Implicarea mediatorului şcolar. 

Motivarea  si  implicarea  elevului  în  procesul  de  învăţare  la disciplina matematica 

Motivaţia are nu numai un caracter energizator sau activator asupra comportamentului, ci 
totodată şi unul de direcţionare al comportamentelor. Astfel putem concluziona faptul că motivaţia 
dispune de două segmente importante: unul de energizare, iar celălalt vectorizant, de orientare a 
comportamentului spre realizarea unui anumit scop. 

Există un număr semnificativ de factori ambientali, pe care profesorii îi pot utiliza pentru a 
creşte motivaţia elevilor. 

 
1. Începerea lecţiei prin a da elevilor un motiv de a fi motivaţi 
Profesorul cand predă să foloseasca fraze cum ar fi: (“Cred că o să vă placă şi o vă fie util”). 
 
De aceea, încercarea de conştientizare a elevilor:  
1) a finalităţii sarcinilor pe care le rezolvă;  
2) a modului în care aceste sarcini îi pregătesc să facă alte lucruri   
3) de ce sunt aceste sarcini importante şi interesante reprezintă factori motivatori semnificativi. 
 
2.Expectanţe clare 
Elevii au nevoie să ştie în termeni exacţi:  
1) la ce se aşteaptă profesorul din partea lor să facă;  
2) cum vor fi evaluaţi;  
3) care vor fi consecinţele diferitelor acţiuni întreprinse de ei.  
Frecvent elevii eşuează în rezolvarea unei sarcini concrete,  din cauza confuziei pe care o 

înregistrează în jurul a ceea ce aşteptă profesorii de la ei 
 
3.Fixarea unor obiective pe termen scurt 
Elevii să înţeleagă ce li se predă  
 
4. Aprecierea verbală şi scrisă 
Lauda este cea mai naturală şi cel mai mai facil de administrat dintre tehnicile motivaţionale de 

care dispune un profesor. Subliniem faptul că, mai importantă decât cantitatea acestei laude pe care 
o poate utiliza profesorul este calitatea ei, adică modul în care este ea oferită. Ne referim în acest 
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caz la gradul de relaţionare al laudei cu un comportament dezirabil bine definit, la specificitatea şi 
la credibilitatea ei. 

 
5. Utilizarea judicioasă a notării 
Sistemul de notare utilizat în majoritatea şcolilor prezintă simultan trei funcţii diferite: evaluare, 

oferirea de feedback şi de mobilizare. 
 
6. Utilizarea unor materiale familiare pentru exemple 
În locul plictisitoarelor variabile X şi Y se poate recurge la numele unui profesor sau a unui 

elev. Când se utilizează cifre pentru diverse calcule se poate folosi de exemplu preţul biletelor de la 
un concert. 

 
7. Învățarea prin cooperare(”jigsaw-puzzle”-Elliot Aronson) 
 Metoda permite înțelegerea conceptuală în mai mare măsură decât implicarea pasivă (adică 

învățarea pentru a fi testat sau notat pe materialul învățat) și facilitează cooperarea, comunicarea și 
susținerea reciprocă între elevi. 

 
8. Folosirea portofoliului personal al elevilor ca mijloc de înregistrare a progresului școlar al 

elevilor, pentru a facilita auto-monitorizarea, autoevaluarea în ceea ce privește atingerea scopurilor 
de învățare asumate sau propuse de elev; folosirea acestui instrument inclusiv pentru monitorizarea 
și modificarea stărilor emoționale. 

 
9. Reîncadrarea perceptiv-cognitivă a evaluării și autoevaluării, în sensul explicitării, ilustrării 

utilității acestora pentru monitorizarea progresului în atingerea obiectivelor de învățare asumate sau 
propuse personal; identificarea relevanței notelor obținute la examinări pentru evaluarea propriului 
progres în învățare. 

 
10. Facilitarea abordării inter și trans-disciplinarității crește posibilitatea asocierii de idei și 

informații, permițând o mai fundamentată și durabilă învățare; 
 
11. Oferirea de provocări optime pentru învățare – noi sarcini care să fie mai dificile de rezolvat 

decât nivelul actual de abilitate (numai după ce profesorul are siguranța că elevul a atins deja 
nivelul necesar de înțelegere, în termeni de cunoștințe și abilități), dar care să fie rezolvabile; astfel, 
elevul iese din zona de confort, își asumă riscuri, abordează adaptativ incertitudinea sau  
nesiguranța. 

 
12. Asigurarea unui mediu de învățare permisiv eșecului, care să faciliteze cooperarea 

adaptativă cu acesta, prin învățarea din greșeli; aici, un rol substanțial îl joacă feedback-ul 
informațional, constructive. 

 
13. Folosirea unor resurse informaționale de învățare disponibile on-line, gratuit. 
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ABANDONUL ŞCOLAR                                                               
Cauze şi modalităţi de prevenire 

 

Ungureanu Anca-Paula,                                                                
Şcoala Profesională, Fântânele, judeţul Iaşi 

 

Limba şi literatura română 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată 

care are nevoie de acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o 
prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie: factori de decizie, părinţi, cadre didactice 
şi elevi. 

O provocare comună pentru sistemele de învăţământ europene este prevenirea părăsirii timpurii 
a şcolii. Cercetările au arătat că fenomenul de părăsire timpurie a şcolii implică un număr tot mai 
mare de elevi. Este o situaţie gravă deoarece se încalcă un drept fundamental al copilului – dreptul 
la educaţie. 

Cauze ale abandonului şcolar: 

 Sărăcia 

Potrivit literaturii de specialitate, sărăcia este principala cauză directă şi indirectă a abandonului 
şcolar. De regulă, costurile legate de educarea copiilor (rechizitele şcolare, îmbrăcămintea etc.) sunt 
foarte greu de suportat de familiile nevoiaşe. Acest fapt îi împinge pe unii elevi să renunţe la şcoală 
înainte de finalizarea unui ciclu de învăţământ sau înainte de a obţine o calificare sau o specializare. 
Ei renunţă timpuriu la şcoală şi intră pe piaţa muncii pentru a aduce venituri suplimentare familiei. 
Nu în puţine cazuri, copiii sunt trimişi de către părinţi să muncească şi să contribuie la veniturile 
familiei. 

 
 Starea de sănătate precară 
 
Corelată cu sărăcia, starea de sănătate precară (malformaţii corporale sau defecte senzoriale, 

inclusiv handicapul fizic) este un alt motiv pentru care unii elevi ajung să abandoneze şcoala. 
Aceste probleme de sănătate dau naştere unor complexe de inferioritate şi în cazul în care acest 
copil nu este susţinut afectiv de către cei din jur, el va deveni tot mai suspicios şi timorat în situaţiile 
şcolare evitând pe cât posibil acţiuni de grup. 

 
 Modelul educaţional oferit de părinţi 
 
Modelul educaţional oferit de părinţi este un alt determinant al abandonului şcolar. Cel mai 

adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de 
opt clase. De regulă, aceşti părinţi nu se implică în educaţia copiilor şi nici nu sunt conştienţi de 
riscul la care se expun elevii care părăsesc timpuriu şcoala. Modelul educaţional oferit de fraţi este 
şi mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie tind să 
reproducă modelul şi în ceea ce priveşte fraţii mai mici. Apariţia unui copil este, de asemenea, un 
puternic determinant al renunţării la educaţie, fiind prin caracteristici mai degrabă un atribut al 
comunităţii decât un act individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, 
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tinerele fete care ajung în situaţia de a deveni mame găsesc de regulă exemple de predecesoare în 
comunitatea în care locuiesc şi în care este adesea plasată şcoala.  

 
 
 Distanţa foarte mare până la unitatea de învăţământ 
 
Distanţa foarte mare până la unitatea de învăţământ este, de asemenea, este, de asemenea, o 

cauză a părăsirii timpurii a şcolii, în special pentru elevii din mediul rural unde infrastructura slab 
dezvoltată şi facilităţile de transport limitate îngreunează accesul la şcoală. 

 
Modalităţi de prevenire la limba şi literatura română 
 
Orele de limba şi literatura română oferă terenul cel mai fertil pentru cultivarea şi educarea 

creativităţii şi a inovării.  
Limba şi literatura română urmăreşte, concomitent cu constituirea receptivităţii estetice şi 

dezvoltarea spiritului creator ce presupune formarea receptivităţii creatoare, dezvoltarea capacităţii 
de a restructura unitar într-o viziune proprie, elemente decupate din lectura unei opere, dar şi 
dezvoltarea mijloacelor de autoexprimare, cultivarea expresiei artistice.  

La citit şi la scris, însăşi metoda utilizată, fonetică, analitico – sintetică, oferă activităţi în 
spiritul formării gândirii creatoare. Chiar compunerea de propoziţii pentru analiza şi sinteza fonetică 
pe baza ilustraţiilor din abecedar sau a altor surse constituie, oricât de simplă ar părea, un efort 
creator din partea copiilor. 

De asemenea, activităţi cum sunt cele de compunere a cuvintelor şi a unor propoziţii cu ajutorul 
alfabetului decupat sunt „acţiuni cu obiecte” şi cum spunea un ilustru psiholog „inteligenţa 
porneşte, înainte de toate, de la acţiune” (J.Piaget); e vorba deci de relaţia dintre cunoaştere şi 
acţiune, de faptul că orice progres în actul cunoaşterii conţine în el şi elemente de creaţie, care, chiar 
dacă nu sunt vizibile, măsurabile, se concretizează în cultivarea unor capacităţi. 

Jocurile didactice, imaginile din etapa prealfabetară şi alfabetară precum şi textele din etapa 
postalfabetară sunt momente prin care se cultivă creativitatea elevilor.  

Astfel, tot în cadrul orelor de limba şi literatura română se pot aplica exerciţiile de creare a unor 
texte literare cu temă, pe bază de imagini, cu ajutorul unor idei sau pe bază de întrebări.  

La unii elevi se va observa tendinţa de copiere a unor texte cunoscute, a ideilor unor colegi, însă 
alţii se vor folosi de propria experienţă.  

Pentru dezvoltarea creativităţii cadrul didactic trebuie să încurajeze elevii, să propună spre 
rezolvare exerciţii care exercită actul creativ cum ar fi:  

 realizarea unui text opus ca şi conţinut;  

 crearea unui personaj cu trăsături opuse decât cele date în anumite texte;  

 schimbarea finalului unei opere;  

 emiterea unei păreri despre o atitudine, acţiune;  

 crearea unei povestiri, versuri pe baza unor cuvinte;  

 exerciţii de interpretare;  

 alcătuire de texte cu titlu dat, cu început dat, cu final dat, după imagini, texte libere, după 
benzi desenate, după un plan de idei, pe baza unor cuvinte de sprijin, pe baza unui text încurcat, 
după un proverb sau grup de versuri;  

 exerciţii de creare de cuvinte pornind de la o silabă, schimbând poziţia literelor din cuvântul 
dat, urmărind literele dintr-un careu, schimbând o literă cu alta, unind două cuvinte, sau prin 
eliminarea unor litere şi silabe din cuvintele date;  

 exerciţii de rimă,  

 de construire de dialoguri între anumite personaje. 
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Acestea dezvoltă gândirea creativă şi anticipativă a elevilor, conduc la cultivarea unor însuşiri 

motivaţionale precum curiozitatea şi dorinţa de a rezolva sarcini noi. Învăţătorul trebuie să aibă o 
atitudine încurajatoare faţă de elevi, să-i aprecieze pozitiv, stimulându-le spontaneitatea şi iniţiativa, 
creând stări pozitive necesare pentru antrenarea acestora în rezolvarea sarcinilor şi pentru reuşita 
deplină în activitate. 

În cazul textelor literare, pentru a evita reproducerea lor în întregime, fără nuanţe creative, unii 
autori sugerează povestirea prin analogie, dar la timpul viitor, precum şi cele prin contrast. Prin 
astfel de sarcini este solicitată şi gândirea anticipativă, atât de necesară în creaţia ştiinţifică, tehnică, 
economică şi literar – artistică.  

Compunerile şcolare reprezintă cel mai generos prilej de valorificare a experienţei de viaţă, de 
manifestare a imaginaţiei creatoare a elevilor. Pentru a putea să realizeze o compunere liberă, elevii 
trebuie să fie pregătiţi şi obiectivul poate deveni posibil numai ca rezultat al unei activităţi 
creatoare. În elaborarea unei compuneri, redactarea este actul creativ cel mai semnificativ.  
     Este cunoscut faptul că activitatea creatoare reprezintă într-o mare măsură multe abilităţi învăţate 
anterior. Se poate spune că în general, creativitatea se dezvoltă, se descătuşează sau cum afirma 
G.D. Demos “Copiii sunt creativi în mod natural şi doar aşteaptă atmosfera propice pentru a-şi 
manifesta creativitatea”.  
În acest sens, orele de limba şi literatura română oferă terenul cel mai fertil pentru cultivarea şi 
educarea creativităţii şi a inovării.  
Limba şi literatura română urmăreşte, concomitent orele de limba şi literatura română oferă terenul 
cel mai fertil pentru cultivarea şi educarea creativităţii şi a inovării.  
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ABANDONUL ŞCOLAR - o problemă majoră a învăţământului actual 

 
 

Prof. înv. primar Ungureanu Elena                                                      
Colegiul Naţional de Artă  ”George Apostu” Bacău 

 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

- Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. 

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

- Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 
de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor 
de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un 
factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai 
mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie 
sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a 
copiilor. 

- Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
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divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

- Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

- Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

- Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

In cele mai multe cazuri, copiii/tinerii aflați în acestă situație se indepărtează de şcoală, căutând 
satisfacţii în alte medii, în general în unele periculoase pentru ei (grupuri de tineri care nu au nici o 
ocupaţie). In conditiile în care familia nu mai are nici timp, nici resurse nici autoritate suficientă 
pentru a-şi ajuta copilul, acesta este expus marginalizarii sau izolarii sociale.  
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ABANDONUL ȘCOLAR 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Propunător: prof înv primar: Ungureanu Mihaela-Corina 
Școala Gimnazială”Mircea cel Bătrân”, Curtea de Argeș 

 
 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată 

care are nevoie de acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o 
prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie: politicieni, factori de decizie, părinţi, 
profesori şi elevi. 

 
Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 
 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au  
probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă 

de muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 
 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la  
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. 

Există însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze 
educaţia “măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli 
zilieri, fără mari şanse de reuşită în viaţă. 
 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi  
mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 
 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul,  
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 
 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier,  
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente 

ca factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 
 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca  
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 

aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor 
modele comune din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se 
întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de 
ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 
 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de  
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 

premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 
 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme  
importante de reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la 

vârste mai mari. Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în 
sistemul de învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 
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 Mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai  
ales în comunităţile rurale. 
 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un  
 
act individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de 

regulă exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 
 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate,  
cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia 

contribuie la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 
 Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită  
într-o singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită 

continuarea educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 
La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 

frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 

 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor  
de vârstă. Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul “a doua şansă” 

este frecventat de tineri de peste 20 de ani. Aceste programe ar trebui să aibă clase speciale pe grupă 
de vârstă (12 – 16 ani) pentru care este dificil să se integreze în grupe cu tineri care au peste 20 de 
ani. 

 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei.  
Când elevii repetă un an de mai multe ori deoarece nu au trecut clasa la două sau trei materii (de 

regulă aceleaşi) ar trebui luate în cosiderare notele de trecere de la celelalte materii. De asemenea, 
competenţele profesionale dobândite de cei care abandonează şcoala ar trebui recunoscute oficial. 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală,  
precum: acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 
 Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor  
pentru activităţi de timp liber. 
 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea  
încrederii în educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care 

sunt la risc de abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 
 Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi  
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 

integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

 Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în  
comunităţile cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii 

sunt frecvente. 
 Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari  
tinerii elevi de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în 

programe de suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 
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ABANDONUL ŞCOLAR                                                                
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

PROF. INV. PRESCOLAR  UNGURUSAN GABRIELA                                 
GRADINITA CU P. P. ,,VOINICEL,, 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor școlare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 

asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 
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reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
În cadrul învăţământului preșcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține școala în 
viața unui individ. 

 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 
În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

 
Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 

liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 

temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  
 
Bibliografie: 
 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009) 
 

2104



 

Abandonul  şcolar                                                                      
Cauze şi modalităţi de prevenire 

 

Prof. înv. primar, Ursa Emanuela Corina 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 
şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora.  

Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală , găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 
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Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 

 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).     

  Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta. 

  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 
elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 

În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre.  

Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea să 
devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 
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Cursuri de formare : Educaţi aşa - Educaţie parental 

Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi  singuri acasă ca urmare a plecării 
părinţilor la muncă în străinătate Editura ,, Terra Noastră”  Iaşi. 
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Cauze şi posibilități de prevenire ale abandonului şcolar 

 
 

Prof. Înv. Ursu Corina Ioana 
Școala Gimnazială ”Sabin Manuilă” Sâmbăteni, jud. Arad 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă serioasă a sistemului românesc. 
Cauzele sunt plasate în general la trei nivele diferite: cel al elevului şi al familiei sale, al 

comunităţii de provenienţă şi al şcolii. 
Factorii favorizatori ai abandonului care pot fi localizaţi la nivelul elevului şi al familiei includ: 
 Dificultăţile materiale- familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în 

a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie ). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi- cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Sunt și elevi aflaţi în situaţii de 
abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia, să reuşească să obțină o calificare, astfel încât 
aibă mai mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie tind să reproducă modelul şi în ce priveşte fraţii mai mici. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Intrarea pe piaţa muncii- activităţile aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se 
soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie.  

O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi implicarea liceenilor ce au nevoie 
de resurse pentru a se întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o 
durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

 Mariajul timpuriu- acţionează ca un factor puternic de stopare a continuării educaţiei mai 
ales în comunităţile rurale. 

 Apariţia unui copil este de asemenea un puternic determinant al renunţării la educaţie. 
La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de 

integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu 
colegii. În şcoală se remarcă însă şi lipsa unor intervenţii preventive. Cadrele didactice pot avea un 
rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în permanent contact cu 
elevii, le pot identifica şi diagnostica problemele şi pot atrage atenţia organismelor (autorităţi sau 
organizaţii non-guvernamentale) competente asupra eventualelor nevoi de intervenţie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru acţiuni de atenuare a acestor factori se 
adresează în primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, 
accentul este pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ccea ce priveşte reintegrarea elevilor ce 
au renunţat recent la educaţie. Cele patru mari direcţii de acţiune propuse sunt: 

 Identificarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi integrarea lor în sistemul şcolar;  
 Creşterea responsabilizării cadrelor didactice;  
 Reintegrarea elevilor care deja au abandonat şcoala; 
 Monitorizarea stării sistemului pentru a identifica periodic modificări în ceea ce priveşte 

factorii de abandon şcolar;  
Abandonul școlar este culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se 

îndepărtează de școală și în cele din urmă o părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la 
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începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru 
prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi 
școala. 
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Reducerea abandonului şcolar în special în rândul rromilor 
 
 

Prof. Ursu Manuela Maria 
Lic. „Atanasie Marienescu” Lipova 

 
 
Proiectul de dezvoltare instituţională s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă 

asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional 
intern. 

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi 
mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra 
activităţii unităţii. 

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor 
generatoare a acestora şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor 
acestora. 

Stabilirea ţintelor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă capitalul 
de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de contextul în care ne desfăşurăm 
activitatea. 

Ţintele strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, 
corelate cu nevoile de educaţie reclamate de societate. 

Analiza  condiţiilor  socio-economice  şi  proiectarea  traiectoriei  de  dezvoltare  s-a  făcut  pe  
baza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic 
pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de Consiliul 
Local Lipova, şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad. 

S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi 
comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, 
propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale - parteneri 
tradiţionali ai şcolii. 

Programele Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale Guvernului României privind reforma şi 
modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare 
instituţională. 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi 
practicile societăţii  democratice. 

 

 

Obiective 
 

Răspunde Resurse Parteneri Termen Indicatorii de realizare 
(reperele observabile ale 
îndeplinirii obiectivelor 
propuse) 

* Recenzarea anuală a tuturor 
copiilor de vârsta școlară cu 
ajutorul cabinetului medical din 
localitate. 
 
* Monitorizarea permanentă prin 
învățători și diriginți a frecvenței 
școlare. 
 
*Organizarea de activităţi 
extracurriculare în care să fie 
implicaţi în special copiii cu 
tendinţă de abandon. 
 
*Orele de dirigenție vor aborda 
abandonul școlar și consecințele 
acestuia asupra individului, a școlii 
și a comunității 

 
Directorul 
 
 
Respons. cu 
absenteismul 
Învăţătorii şi 
diriginţii 
 
 
Consilier educativ 
 
 
 
Consilier educativ 

 
* Crearea unei 
baze de date 
privind situația 
copiilor din sat 
* Cataloagele 
*Sponsorizări 
*Costumaţii 
specifice 
rromilor 
* Diriginţii şi 
înv. 
* Rechizite 
școlare 
* Burse școlare 
elevilor cu 
situație 
materială 
precară 

 
* Serviciul de 
Protecție a 
Copilului 
Lipova 
* părinții 
* serviciul 
social din 
primărie 
 
*Sponsori 
*Părinţi 
 
 
Diferiți invitaţi 
 
 

 

 
Mai 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
Semestrial 
 
 
 
Periodic 

 
*Baza de date cu copii 
recenzaţi. 
 
 
Situaţii statistice privind 
frecvenţa elevilor. 
 
 
Serbări școlare 
Concursuri 
Excursii 
 
Planificările diriginţilor 
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* Identificarea nevoilor, 
înclinaţiilor şi aspiraţiilor 
elevilor; 
* Întocmirea programului de 
activitate extraşcolară în 
concordanţă cu cerinţele 
elevilor; 
* Implicarea părinţilor şi a 
elevilor în număr cât mai mare 
în aceste activităţi. 

 
Diriginţii şi 
învăţătorii 
 
Consilierul 
educativ 
 
Resp.Com.pt.relaţi
e şcoală-familie 

 
*Chestionare 
pentru elevi şi 
părinţi. 
 
*Bani proveniţi 
de la Comitetul 
de părinți. 
*Sponsorizări 

 
* CJRAE 
* Toate cadrele 
didactice. 
 
*Comunitatea 
locală 
*Comunitatea 
locală 
Părinţii 

 
Septembrie 
 
 
Septembrie 
 
 
 
Permanent 

 
Bază de date cu solicitările 
elevilor privind activităţile 
extracurriculare. 
 
Programul activităţilor 
extracurriculare 
 
Părinţi voluntari pt. aceste 
activităţi 
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Rolul softurilor educaţionale în abandonul şcolar 
 
 

Prof. înv. primar Vagneti Alina 
Şc. Gim. ,,I. A. Bassarabescu” Ploieşti 

 
 
Softul educațional este un program informatic complex, special conceput pentru a fi utilizat în 

procesul didactic. Este realizat în funcţie de anumite cerinţe pedagogice (conţinut specific, 
caracteristici ale grupului - ţintă, obiective comportamentale) şi anumite cerinţe tehnice (asigurarea 
unei interacţiuni individualizate, a feedback-ului secvenţial şi a evaluării formative).  

Un soft educațional trebuie să atragă prin calitatea prezentării, să asigure necesarul de informații 
pentru o anumită temă, să asigure interacțiunea dintre calculator şi elev sau calculator şi profesor, să 
se poată adapta în funcție de caracteristicile utilizatorului. 

Bazându-ne pe caracterul atractiv şi antrenant al softurilor educaționale, le putem folosi cu 
succes la scoaterea din impas a elevilor ce înregistrează rezultate mai slabe la învățătură. Softurile 
acționează favorabil asupra acestora, crescându-le performanțele şcolare, căpătând încredere în 
capacitățile lor, siguranță şi promptitudine în răspunsuri, deblocând potențialul creator al acestora.  

Ȋn structura lor, majoritatea softurilor educaționale au un personaj care-l însoțeşte pe copil în 
rezolvarea fiecărui exercițiu. Aceşti „prieteni” sunt personaje din poveşti, din desene animate sau 
personaje inventate care, de regulă, cer ajutorul copiilor pentru a duce la bun sfârşit o sarcină. 
Posibilitatea copilului de a-l ajuta pe „prietenul” său să-şi ducă la bun sfârşit sarcina creşte stima de 
sine a acestuia. Pe de altă parte, participarea unui personaj la efectuarea cerințelor oferă un confort 
psihologic – nu este singur în abordarea şi depăşirea unor sarcini mai dificile. 

Folosirea softurilor educaționale atrage după sine adaptabilitatea informațiilor la 
nevoile/particularitățile psiho-fizice ale copiilor. Ele răspund cu succes solicitărilor diverse de 
învățare ale elevilor cu cerințe speciale, pe lângă adaptarea curriculară, sprijin individual sau 
integrarea unor mijloace şi materiale didactice suplimentare. 

Elevii cu dizabilități de auz şi de vorbit trebuie să beneficieze de un act didactic de calitate 
susținut de noile tehnologii care, puse în practică, au dovedit că pot remedia dificultăți întâlnite în 
cadrul orelor clasice de cursuri. Pentru elevii cu deficit de auz, sunt folosite softuri cu efecte 
vizuale, jocuri interactive sau note de curs în scopul de a înțelege mai bine noțiunile predate sau de 
a ilustra conceptele- cheie.Ȋn desfăşurarea unei lecții, putem avea un filmuleț demonstrativ. Elevul 
cu deficit de auz poate avea acces la informație cu ajutorul unui program, Movie Maker, care-ți 
oferă posibilitatea de a scrie textul pe ecran. 

Softul educațional „TARA” este un program special pentru copiii cu dizabilitați de auz, în 
scopul de a îmbunatăți competențele lingvistice: înțelegerea mesajului emis şi ca emitent. 
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Un aspect important pentru elevii cu nevoi speciale este acela că nu doar în timpul cursurilor ar 

trebui să beneficieze de acest tip de învățare, ci şi în timpul liber. 
 
Avantajul evident al acestor softuri o reprezintă „locația” unde se derulează procesul de învățare 

este aşa-numita „clasa virtuală”, informația putând fi accesată şi verificată oricând şi oriunde. 
  
În concluzie:  
 

 Softurile educaționale folosite în cadrul demersului pedagogic au o eficienţă sporită prin 
faptul că antrenează elevul în procesul de predare-învăţare, transformându-l în participant activ al 
propriei formări 

 softurile se dovedesc de un real folos pentru elevii care înțeleg mai greu informaţiile, 
deoarece sunt proiectate să expună vizual anumite concepte abstracte; 

 folosirea softurilor educaţionale contribuie la trezirea curiozităţii şi a interesului pentru tot 
ce-l înconjoară, la dezvoltarea spiritului de observaţie şi a unei motivaţii pozitive pentru învăţare. 
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ABANDONUL ŞCOLAR –  
O PROBLEMĂ MAJORĂ A SOCIETĂŢII! 

 
 

Păun Valeria 
Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Tg-Jiu 

 
 
Se vorbeşte tot mai des în rândul elevilor, mai ales cei de învăţământ liceal, de renunţarea la 

cursuri, în favoarea unui loc de muncă, de cele mai multe ori instabil, “la negru”, pentru obţinerea 
unui venit care să suplimenteze, fondurile uneori inexistente ale unor familii sărace, cu mulţi 
membri şi fără venituri permanente. 

Abandonul şcolar reprezintă încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei 
care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 
sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul 
formelor terminale de învăţământ. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

În acest caz, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Se poate observa o rată ridicată a abandonului şcolar în cazul învăţământului profesional unde, 
chiar dacă se încearcă o motivare a elevilor şi a părinţilor prin acordarea unei burse profesionale în 
valoare de 200 lei / lunar, interesul elevilor este scăzut pentru obţierea unei calificări profesionale. 
Nici implementarea învăţământul profesional dual, prin implicarea activă a agenţilor economici, nu 
a avut un rezultat mulţumitor în convingerea elevilor de a îmbrăţişa o carieră. 

 
Se pot identifica câteva cause care duc la abandonul şcolar: 
 Sărăcie şi lipsa oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de 

motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o 
mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele 
respective.  

 Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților  

 Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. Elevii care abandonează şcoala în învăţământul liceal provin de regulă, din familii 
în care părinţii nu depăşesc ca nivel de şcolarizare, cele 8 clase.  Există însă şi excepţii. Modelul 
educational oferit de fraţii mai mare este mult mai influent. Familii în care există fraţi mai mar ice 
au renunţat timpuriu la educaţie, constituie un model pentru fraţii mai mici. 
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 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, 
dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala.  

 
Întreabarea este:  Se poate combate abandonul şcolar?   
Un element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programe 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale.  

Se pare că nici măcar Programele naţionale pentru distribuirea către elevii din învăţământul 
gimnazial de “Lapte, corn sau mere” sau achiziţia şi dotarea cu  microbuze şcolare nu rezolvă 
problema abandonului şcolar.  

Doar cu cornul, laptele şi microbuzul nu se poate însă face educaţie şi nici nu poate scădea rata 
de abandon şcolar, cu atât mai mult cu cât în multe zone din ţară, microbuzele nici măcar nu există, 
iar programul laptele şi cornul a pus deseori în pericol vieţile a mii de copii din întreaga ţară. 

Pentru elevii din învăţământul profesional statul vine în ajutorul familiilor care au copii la 
această formă de învăţământ, cu un ajutor financiar de 200 lei / lună, pe toată perioada şcolarizării, 
iar pentru elevii din învăţământul liceal se încearcă motivarea elevilor să frecventeze cursurile prin 
acordarea unui ajutor financiar de 250 lei, în cadrul Programului Naţional de Protecţie Socială 
“Bani de liceu”. 

Tot pentru elevii din învăţământul profesional sau cel dual (o formă de învăţământ professional 
relativ nouă) vin în ajutor agenţii economici care au solicitat şcolarizarea elevilor în anumite 
calificări profesionale deficitare pe piaţa muncii la ora actuală. Aceştia oferă diverse stimulente 
pentru elevii care frecventează învăţământul profesional dual dar, din păcate, nu au prea multe 
ecouri favorabile în rândul părinţilor şi al elevilor. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul 
educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor 
didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

“Ce este abandonul școlar? Cauze și modalități de prevenire” - - Alin Vasile Goga – 2015 
“Abandonul şcolar – Cauze şi efecte” – Erika Gyonos 
Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016 
Legea nr.269/16 iunie 2004 – privind acordarea unui ajutor financiar pentru achiziţionarea unui 
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calculator în cuantum de 200 de Euro 
Legea nr.594/2008, pentru completarea HG nr.1488/2004, privind aprobarea criteriilor şi a 

cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului Naţional de protecţie 
socială “Bani de liceu”; 

HG nr.951/2017, privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii 
care frecventează învăţământul profesional. 
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Managementul abandonului școlar 
Consilierea educațională 

 
 

Prof. propunător VANCEA ALINA,  
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Fetești 

 
 
 consilierea educaţională  reprezintă procesul de orientare – învăţare – care se adresează 

subiecţilor educaţionali (elevi, studenţi, adulţi care învaţă), ca şi partenerilor educaţionali ai 
acestora(părinţi, profesori, angajatori) cu scopul abilitării acestora cu cele mai eficiente metode, 
tehnici şi procedee de gestionare şi rezolvare a problemelor lor educaționale. 

 
Consilierea psihologică 
 Se adresează tuturor persoanelor normale, dar cu dificultăți existențiale cu scopul refacerii 

echilibrului acestora cu mediul; Se desfășoară în cabinetul psihologic;  
 Obiectul consilierii psihologice este reprezentat de fenomenele psihologice: anxietate, fobii, 

obsesie, tentative de suicid etc.; 
 Este realizată de absolvenți ai facultăților de psihologie, pedagogie și asistență socială;  
 Oferă un model clinic și curativ, facilitând reducerea riscului apariției unor probleme 

psihologice.  
 
Consilierea educaţională  
 Se adresează subiecților educaționali (elevi, studenți, adulți care studiază) cu dificultăți 

specifice procesului educațional (învățare, adaptare, integrare, performanță, relaționare); 
 Se desfășoară în cabinetul metodic de consiliere sau în clasă la orele de dirigenție și 

consiliere; 
 Obiectul consilierii educaționale îl constituie fenomenele educaționale îl constituie 

fenomenele educaționale: absenteism, agresivitatea care implică grupul țintă, relații deficitare între 
partenerii educaționali, orientarea școlară și profesională; 

 Este realizată de absolvenți ai unor studii superioare și ai unor cursuri de specializare în 
consiliere educațională; 

 Oferă un model educațional având un caracter preventiv și de dezvoltare a potențialului 
individual sau de grup; 

 
Metode de consiliere 
 Observația este o metodă general valabilă pentru cunoaşterea, intervenţia şi asistenţa psiho-

pedagogică. 
 În procesul consilierii, observaţia reprezintă metoda aplicată cu scopul facilitării cunoaşterii 

şi autocunoaşterii subiecţilor educaţionali şi a angajării lor de către consilier în autogestionarea 
propriei personalităţi. Pentru aceasta, consilierul pune în evidenţă comportamentul non-verbal 
(privire, mimică, gestică) şi paraverbal (prozodia, vocea, etc.) al subiectului educaţional, ca şi 
comportamentul său verbal (cuvinte folosite, mesajul transmis, etc.). 

 
Conversația euristică  
 Dintre toate tipurile de convorbire, discuţia liberă, interviul semistructurat ca şi reflexia 

vorbită sunt cele mai adecvate consilierii, deoarece pot fi adaptate la specificul acesteia. 
 Condiţiile specifice care asigură eficienţa conversaţiei în procesul de consiliere se referă la: 

tipul de întrebări folosite: închise, deschise, justificative, ipotetice (A. Băban, 2001).  
 S-a constatat că cele mai eficiente întrebări sunt cele deschise, în care clientul poate să 
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completeze „spaţiile libere”, cu propriile sale probleme (mecanismul proiecţiei) şi soluţii (caracterul 
euristic). 

 Problematizarea ar putea fi considerată una dintre cele mai adecvate metode ale procesului 
de consiliere. Această metodă face parte din categoria metodelor pedagogice activ-participative, de 
predare-învăţare-evaluare prin care subiectul educaţional este situat de către profesori în mod 
intenţionat într-un spaţiu didactic conflictual cu scopul rezolvării unor probleme educaţionale. 

 Brainstormingul este una dintre cele mai eficiente metode de stimulare a creativităţii de grup 
pentru rezolvarea prin cooperare a unor probleme comune sau individuale. Principiul 
brainstormingului este „amânarea criticii” care este inhibitoare, blocând procesul de elaborare a 
ideilor şi soluţiilor. 

 Psihodrama constă în analiza rolurilor, în reconstituirea istoriei acestora, a conflictelor dintre 
roluri, între sine şi rolul social, în special când acest rol social reprimă sinele. Dinamica rolurilor 
constituie o formă de decondiţionare, de reînvăţare a rolurilor integratoare socializante 

 Elaborarea de proiecte - Proiectul reprezintă o modalitate de anticipare, organizare şi 
eficientizare a unei activităţi. În procesul de consiliere elaborarea unui proiect de învăţare, de 
petrecere a timpului liber, de rezolvare a unor conflicte, de carieră, de succes personal reprezintă 
una dintre cele mai eficiente metode de realizare a acestor activităţi.  

 
Implicarea familiei în educația copiilor 
 
Școala și familia 
 Relaţia şcoală-familie este un subiect des abordat în literatura de specialitate şi supus 

atenţiei publicului larg, mai ales pe fondul schimbărilor sociale multiple din ultimul timp. Vorbim 
cu toţii despre integrarea ţării noastre in Uniunea Europeana. Acest proces atrage după sine o serie 
de schimbări, la nivel macro socio-economic, dar şi în şcoli.  

 Una dintre aceste schimbări se referă la relaţia şcoală-familie. Dacă, până în prezent, 
parteneriatul şcoală-familie a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe ori considerat 
"responsabilitatea şcolii", acest lucru trebuie să se schimbe pe viitor. Analizând documentele recent 
emise în cadrul Consiliului Europei se remarcă o noua abordare privind dezvoltarea acestui 
parteneriat. 

 Principalii factori care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 
Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, transmiterea 
primelor cunoştinţe, sentimente, virtuţi. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din 
punct de vedere fizic, intelectual, moral şi estetic. La alegerea şcolii de către părinţi conteză tipul de 
şcoală, tradiţia şcolii, dotarea materială a şcolii, conţinutul învăţământului, dar nu în ultimul rând 
calitatea cadrelor didactice. Copilul reprezintă elementul central în educaţie. Educaţia trebuie 
centrată pe elev, iar finalitatea ei să fie formarea capacităţii elevului de a se adapta la realitatea 
socială. Şcoala, alături de familie, influenţează prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 
procesul de învăţământ, personalitatea copilului. 
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Modalități de prevenire a abandonului școlar 

 
 

Prof. înv. primar: Varga Csilla 
Școala Primară nr. 1 Izvoarele, jud. Bihor 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective.  

cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă.  

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
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cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Copilul trebuie integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul 
educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor 
didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o temă foarte mult 
abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine 
pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, 
abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație 
foarte strânsă cu membrii familiei. 

 
 
Bibbliografie: 
 
1. Bîrsan C.,Lungu A. Abandonul școlar-efect al insuccesului școlar;   
2. Neamțu C. Devianța școlară.Ghid de intervenție în cazul problemelor de comportament ale 

elevilor.Iași:Polirom,2003 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VASILE MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUMĂRUL 13 BRAȘOV 

 
 
 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 

 
O educaţie adevărată se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. 

În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se 
săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 

copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen, care-l pot acuza. 

 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar.  

 
Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 

şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

 
Factorii psihologici 
 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 

agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
 
Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar 
 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
 

      - identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

- implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar. 

- creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 
risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 

 

Bibliografie: 
 

"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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Abandonul școlar – cauze și modalități de prevenire 
 
 

Prof. Vasile Nicoleta Mariana, 
 Școala Gimnazială Mihail și Gavril 

 
 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 

asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). Modelul educaţional oferit de părinţi.  

Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie provin din familii în care părinţii nu au 
mai mult de opt clase.  

Există însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze 
educaţia “măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli 
zilieri, fără mari şanse de reuşită în viaţă. Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. 
Familiile unde există fraţi mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să 
reproducă acest model. Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale.  

Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 
Implicarea în activităţi aflate la limita legii.  

Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape 
mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori demotivatori mai ales la trecerea către 
clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului ciclului secundar superior. Intrarea pe piaţa 
muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de prostituţie sau 
cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit 
constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie.  

O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune 
din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în 
activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, 
precum cele de baby-sitting pentru o seară.  

Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. 
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală.  

Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ.  

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 
ales în comunităţile rurale. Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai 
degrabă decât un act individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele 
fete găsesc de regulă exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. Lipsa de securitate 
în zonă.  

Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, cadrele didactice se tem să 
interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie la creşterea riscurilor de 
abandon şcolar.  

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar.  
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Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 
Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la nivelul 
familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în primul rând 
şcolii.  

Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există priorităţi absolute, iar 
acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este pus pe prevenţie, dar 
există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat recent la educaţie. Ca 
posibile linii de acţiune, se recomandă.  

Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de vârstă. 
Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul “a doua şansă” este frecventat 
de tineri de peste 20 de ani.  

Aceste programe ar trebui să aibă clase speciale pe grupă de vârstă (12 – 16 ani) pentru care este 
dificil să se integreze în grupe cu tineri care au peste 20 de ani. Creşterea flexibilităţii programelor 
“a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei.  

Când elevii repetă un an de mai multe ori deoarece nu au trecut clasa la două sau trei materii (de 
regulă aceleaşi) ar trebui luate în cosiderare notele de trecere de la celelalte materii.  

 
Bibliografie:  
 
UNICEF – Renunțarea timpurie la educație, Soluții eficiente pentru prvenirea abandonului 

școlar 
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Abandon scolar, cauze si solutii 

 

Vasilescu Emilia Aneta 

 

In peisajul invatamantului, abandonul scolar este un flagel cu care scoala romaneasca se 
confrunta, dupa perioada post-decembrista.  Desi s-au succedat nenumarate reforme in domeniul 
educatiei, abandonul scolar face ravagii in procesul educational. 

Persoanele abilitate in acest domeniu: ministri, inspectori, manageri au abordat acest subiect, in 
mod sistematic, cu scopul de a optimiza procesul educativ, avand drept obiectiv performanta in 
invatamant. 

Desi s-au intocmit analize si statistici vizand caracterul modern, evolutiv al scolii romanesti, 
rata abandonului scolar este in continua crestere. 

In acest sens, un articol publicat in Tribuna invatamantului intocmeste un articol in care se 
descrie urmatoarea situatie: “Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, in momentul de 
fata suntem pe locul al treilea in Uniunea Europeana la parasirea timpurie a scolii. [...]. La nivelul 
Uniunii Europene, suntem depasiti doar de Spania,  cu  un procent al abandonului scolar de 20,3%, 
si de Malta cu 20,1%”.  

Astfel, unul dintre criteriile dupa care s-au realizat aceste statistici, il constituie diferentierea pe 
sexe, anume 18,3% dintre fetele romance abandoneaza scoala.  

Ingrijorator este faptul ca, acesti tineri nu-si manifesta dorinta de a intra in campul muncii dupa 
abandonarea studiilor. Un alt aspect in departajarea copiilor care abandoneaza scoala este trierea in 
functie de etnie: romani, respectiv rromi, 75%. 

Desi problematica respectiva a generat reactii inclusiv la nivel guvernamental unde au fost 
initiate programe precum:  “Cornul si laptele”,  microbuze scolare pentru asigurarea transportului 
elevilor care locuiesc in zone izolate, bursele sociale pentru copiii proveniti din familii nevoiase, 
etc.,  rezulatele obtinute nu au condus la remedierea problemei. 

Ca urmare a acestui proces de abandon scolar, s-au identificat ca fiind eficiente urmatoarele 
solutii:  

- identificarea elevilor aflati in parasirea timpurie a scolii si a abandonului scolar; 

- dezvolatea unor planuri personalizate de interventie; 

- realizarea unor strategii didactice adecvate; 

- adaptarea strategiilor institutionale si a planurilor de interventie anuale la nevoile acestei 
categorii de elevi; 

- atragerea sprijinului familiei si, de asemenea, implicarea parintilor care prezinta o atitudine 
refractara fata de educatie; 

- dezvoltarea ofertei de activitati axtra-curriculare si aplicarea acestora pentru elevi; 

- extinderea unitatilor scolare implicate in programul Scoala dupa scoala, cu suportarea 
costurilor financiare de catre consiliile locale; 
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In loc de concluzie, imi exprim speranta ca, atat masurile prezentate anterior, cat si cele care ar 
putea completa aceasta lista deschisa, vor putea conduce la diminuarea acestui flagel. 

 

Bibliografie: 

 Revista nationala de educatie si cultura, Tribuna invatamantului, 14iunie 2019; 

 www.unicef.ro; 
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ABANDONUL ȘCOLAR – Cauze și modalități de prevenire 

Importanța abordării practice și transdisciplinare  
a modulelor de specialitate  

în scăderea absenteismului elevilor de liceu 
 
 

Prof. Ing. Vasilescu Rodica 
Liceul Tehnologic “Nicolae Titulescu”  Medgidia 

 
 
În sens larg, managementul clasei reprezintă realizarea de către profesor a tuturor funcţiilor 

manageriale recunoscute, atât pe dimensiunea „sarcină” (proiectarea, organizarea, conducerea 
operaţională şi controlul), cât şi pe dimensiunea umană (individ: motivare, participare, formare şi 
dezvoltare personală; grup: organizarea grupurilor, negociere şi rezolvarea conflictelor, formarea şi 
dezvoltarea echipelor). 

În sens restrâns, managementul clasei se referă la realizarea funcţiilor manageriale de conducere 
operaţională, adică utilizarea concretă şi coordonarea, la nivel formal şi informal, a resurselor 
umane şi non-umane (materiale, informaţionale, de timp, de autoritate, de putere), în vederea 
aplicării planului stabilit şi obţinerii rezultatelor scontate (după Şerban Iosifescu – Monitorizare de 
curriculum şi managementul clasei). 

Managementul este o activitate complexă (ştiinţă, artă, stare de spirit) exprimată prin 
următoarele acţiuni şi procese: 

 prevedere 
 planificare 
 organizare 
 coordonare 
 control 
 dezvoltare 
 evaluare  
Decizia se regăseşte în toate funcţiile conducerii, reprezentând momentul de asumare 

individuală a responsabilităţii pentru fiecare activitate desfăşurată cu elevii. Deciziile profesorului 
sunt luate în problemele fundamentale ale activităţii cu clasa şi exprimate în: proiectarea 
activităţilor, organizarea clasei, stabilirea strategiilor, soluţionarea situaţiilor educaţionale ca situaţii 
problematice, adaptarea şi aplicarea unor decizii superior ierarhice, alegerea variantelor optime de 
desfăşurare a procesului didactic, stilul de relaţionare cu elevii, alegerea şi aplicarea strategiilor de 
evaluare, rezolvarea conflictelor. (Steliana Toma – Profesorul-factor de decizie) 

Mediul educaţional sau „ecosistemul educaţional” cuprinde toţi factorii umani, informaţionali şi 
fizici, precum şi relaţiile stabilite între aceştia.  

 
Rolul profesorului la nivelul clasei 
Calitatea de manager a profesorului rezultă din responsabilităţile pe care acesta şi le asumă când 

conduce procesul de învăţământ la nivelul clasei, cum ar fi: capacităţi de planificare, organizare, 
coordonare şi evaluare a activităţii în grupurile de elevi. 

La nivelul activităţii în clasă, profesorul are rolul cel mai interactiv, căci, pe lângă cel de predare 
şi evaluare, are şi rolul de a realiza interacţiuni cu elevii: 

 să intervină des, consistent pentru provocarea şi menţinerea interacţiunilor în toate etapele 
lecţiei; 

 să organizeze forma şi conţinutul lecţiei, să stabilească interacţiunile şi rezolvarea 
obiectivelor, unde e cazul, să delege sarcini elevilor; 
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 să recurgă la solicitarea elevilor prin metode variate pentru rezolvarea sarcinilor şi obţinerea 
răspunsurilor specifice, să sprijine elevii în cooperarea de grup; 

 să stimuleze şi să corecteze răspunsurile utilizând metode variate de notare – apreciere; 
 în clasă este actor şi arbitru al comportamentului elevilor pentru prevenirea eventualelor 

conflicte; 
 hotărăşte ce, cui, când, cu ce metode/mijloace, în ce scopuri predă astfel încât să poată 

orienta bine interacţiunile/rolurile elevilor; 
 să ia decizii în activitate pentru a atinge obiectivele: respectarea normelor, evaluarea si 

influenţarea, stimularea, corectarea, dezvoltarea şi menţinerea climatului de lucru a clasei. 
 
 
 
Bibliografie: 
 
1. Creţu, D., Nicu, A., Pedagogie şi elemente de psihologie pentru formarea continuă a cadrelor 

didactice, Editura Universităţii Lucian Blaga Sibiu, 2004 
2. Iosifescu, Ş., Manualul de management educaţional, Editura ProGnosis, Bzcureşti, 2000 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

VASIU NATALIA MARIA- profesor 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMOS, județul Hunedoara 

 
 
Abandonul şcolar are semnificaţia de renunţare precoce la studiile şcolare provocată de cauze 

diverse, între care, cele mai importante, sunt cauzele de ordin material; alteori, renunţarea este 
determinată de faptul că elevul, neputând face faţă sarcinilor programei de învăţământ, nu este 
reorientat spre şcolile adecvate posibilităţilor sale; alteori, el suferă influenţe negative (prietenii 
nefaste care îi abat interesul de la şcoală) sau este lipsit de asistenţă educativă. 

Consencințele negative ale abandonului școlar asupra dezvoltării personalităţii pot fi reliefate în 
capacităţi intelectuale şi etico-civice slab dezvoltate, abateri comportamentale şi indisciplină, lipsă 
de interes, motivaţie şi aspiraţii privind învăţătura şi viitorul lor, inadaptabilitate socială şi şcolară, 
incapacitatea de integrare socială sau profesională. 

Cunoaşterea factorilor care favorizează abandonul şcolar este  necesară pentru părinți, elevi şi 
cadre didactice pentru ca aceştia să conştientizeze influenţele negative în pregătirea şi formarea lor 
personală. 

 Cauzele abandonul școlar sunt de natură psiho-socio-fiziologică, pedagogică sau familială. 
Factorii de natură familială: nivelul de educație al părinților influențează nivelul aspirațional cu 

privire la viitorul copilul și bagajul cultural al acestuia (valori, vocabular, accesul la manifestări 
culturale precum piese de teatru, expoziții, concerte etc.); familii dezorganizate sau în familii unde 
climatul nu este unul propice creşterii şi dezvoltării normale a acestora datorită neînţelegerii între 
membrii, a dezinteresului părinţilor în ceea ce priveşte creşterea şi educarea celor mici; lipsa 
condiţiilor necesare unei vieţi normale (lipsa hranei, a unei locuinţe, a îmbrăcămintei sau 
încălţămintei, situaţii des întâlnite în această perioadă); comportamentul autoritar al unor părinţi faţă 
de copiii lor, fapt ce produce inhibări şi teamă; lipsa unei supravegheri permanente a copilului, a 
activităţilor acestuia fie ele de natură şcolară sau extraşcolară, fapt ce poate duce la vagabondaj, 
abandon şcolar sau uneori chiar la comiterea de infracţiuni; absenţa comunicării dintre familie şi 
cadrele didactice, care îi face pe părinţi să nu cunoască îndatoririle pe care elevii, copiii lor, le au 
faţă de şcoală, să nu sprijine şcoala în activitățile şi acţiunile pe care aceasta le întreprinde; 
supraîncărcare activităţii copiilor cu activităţi suplimentare care pot duce la tulburări nervoase sau 
psihice; direcţionarea forţată spre anumite activităţi care nu corespund nevoilor sau posibilităţilor 
copiilor, acţiune ce poate duce tot către un insucces sau chiar eşec. 

Factorii de natură psiho-socio-fiziologică sunt reprezentați de: tulburările psihice şi de 
comportament de natură nevrotică, afectivă, mentală, volitivă şi caracterială prin care pot să se 
manifeste psihozele (fobiile, ideile fixe, oboseala), anumita tendinţe, gânduri şi acţiuni refulate, care 
influenţează subconştientul şi inconştientul elevului, stări de impulsivitate, instabilitate, 
excitabilitate sau chiar negativismul psihic care-l fac pe elev să nu mai răspundă solicitărilor 
agenților psiho-socio-educaţionali ori să reacţioneze negativ solicitărilor acestora; tulburările 
psihosociale reprezentate de conflicte cu norme etice şi sociale datorate unor tulburări a relaţiilor 
sociale şi interpersonale în cadrul grupului social din care face parte; tulburările fiziologice cum 
sunt bolile cardiace, biliare, endocrine, digestive sau cele ale sistemului nervos, tulburările 
senzoriale de natură auditivă sau vizuală, maladiile unor sisteme ale organismului, lipsa condiţiilor 
de dezvoltare fizică normală sunt alte cauze care pot duce către insucces şcolar. 

Cauzele de natură psiho-socio-fiziologică pot fi diminuate sau chiar înlăturate prin intervenţia 
specialiştilor (medici, psihologi, psiho-terapeuţi, asistenţi sociali), condiţia esenţială este însă 
depistarea lor şi intervenţia în timp util deoarece intervenţia tardivă s-ar putea să nu aibă rezultatul 

2127



dorit datorită agravării situaţiei în care se află copilul. 
Observarea la timp a situaţiilor de acest gen stă în puterea părinţilor şi a cadrelor didactice care 

au contact cu elevul. 
Factori de natură pedagogică: calitatea necorespunzătoare a organizării activităţii şcolare la 

anumite niveluri; conţinutul învăţământului necorespunzător cu particularităţile de vârstă ale 
elevilor, cu exigenţele contemporane, cu profilul şcolii; insuficienta pregătire a cadrelor didactice 
din punct de vedere pedagogico-metodic dar şi ştiinţific; mijloace de învăţământ necorespunzătoare 
sau insuficiente; metodologia didactică neadecvată unei participări active şi euristice a elevilor în 
cadrul procesului de învăţământ; tratare superficială a educaţiei ceea ce împiedică performanţele 
şcolare, formarea de capacităţi, interese, aptitudini, aspiraţii; lipsa de colaborare între cadrele 
didactice, ceea ce poate duce la supraîncărcarea elevilor sau la paralelisme supărătoare ale 
conţinuturilor; atitudini necorespunzătoare ale profesorilor faţă de elevi; influenţa negativă a 
grupului şcolar  neunitar, dezorganizat asupra elevului; orientarea şcolară şi profesională 
necorespunzătoare; evaluarea subiectivă sau incorectă care nedreptăţeşte pe elev şi-l demobilizează; 
sprijinul limitat şi insuficienta apreciere pentru dezvoltarea învăţământului ca domeniu social 
prioritar. 

Ca modalitaţi de prevenire și combatere a abandonului şcolar se impune identificarea timpurie 
a elevilor cu nevoi speciale; organizarea unei reţele de consiliere psihopedagogică; adaptarea 
metodelor şi mijloacelor utilizate în procesul de învățământ la particularitățile psihologice ale 
clasei şi disciplinei, dar şi evitarea surmenajului şi supraîncărcării. Realizarea şi evaluarea 
procesului de instrucţie şi educaţie trebuie să aibă în vedere atât factorii succesului şcolar, cât şi pe 
cei care determină insuccesul şcolar. 

Pentru a preveni şi înlătura eşecul şcolar se impune sporirea rolului învăţământului preşcolar, 
realizarea unui parteneriat între şcoală şi familie, spijinirea şcolii cu resurse materiale şi umane 
corespunzătoare unui învăţământ de calitate, desfăşurarea activităţilor şcolare de către cadre 
didactice bine pregătite profesional şi desfăşurarea unor activităţi de orientare şcolar-profesională 
adecvate. 

Colaborarea dintre învăţător şi familiile elevilor nu înseamnă colaborare cu părinţii elevilor 
foarte buni la învăţătură, ci cu toţi părinţii, în special cu cei ai căror copii întâmpină dificultăţi în 
diferite planuri. În activităţile desfăşurate cu părinţii se pot aborda teme referitoare la 
dezvoltarea  interesului pentru învăţătură, respectarea regimului zilnic de activitate şi odihnă, 
cunoaşterea anturajului copiilor, îndrumarea şi verificarea lecturii copiilor de către părinţi. 
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ABANDONUL ȘCOLAR                                                                
Cauze și modalități de prevenire 

 

VĂTAFU ELENA-LELIA                                                               
Școala Gimnazială „Ioan Didicescu”, Voicești 

 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

 
Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 

studiem câteva cauze: 
 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. 
 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 

mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
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Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendințe agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 

temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  
Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 

conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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ROLUL ŞCOLII ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA  

ABANDONULUI ŞCOLAR 
(ŞCOALA ŞI FAMILIA, ȘCOALA ŞI PARTENERII SĂI,  

SCOALA ŞI AUTORITĂŢILE LOCALE) 
 
 

Prof. înv. preșcolar VECHIU ALEXANDRA 
 

 
În ţara noastră, abandonul şcolar a crescut cu o treime în ultimii nouă ani. UNICEF a evaluat 

situația abandonului şcolar prin evaluarea mai multor judeţe, în special pe cele cu rata unui abandon 
şcolar mai mare. Creşterea ratei de abandon a fost determinată de criza economică, astfel s-a 
constatat faptul că din cauza crizei economice, absenteismul şcolar a crescut cu până la 10%. 
Privind impactul crizei economice, se estimează şi o creştere a populaţiei afectată de sărăcie, lucru 
ce va duce la creşterea fenomenului de abandon şcolar. 

Activitatea de prevenire a abandonului şcolar este una complexă, deoarece presupune intervenţii 
şi programe ce reduc cât de mult posibil fenomenul abandonului şcolar, prin acţiuni ce limitează sau 
înlătură pe cât posibil cauzele abandonului.  

Abandonul şcolar ar putea fi prevenit prin existenţa unor programe guvernamentale ce vizează 
integrarea copiilor în şcoală, eradicarea fenomenului prin acţiuni eficiente ale programelor ce se 
ocupa cu prevenirea şi combaterea abandonului, ajutarea copilului aflat în situaţia de abandon, 
identificarea şi combaterea pe cât posibil a factorilor ce intervin în abandonul şcolar. 

Prevenirea şi combaterea totală a abandonului şcolar este practic imposibilă, deoarece acesta 
există în orice tip de societate, dar se poate diminua procentul de abandon şcolar. 

Măsurile de prevenţie pot asigura doar intervenţii asupra factorilor ce determină abandonul 
şcolar, în vederea limitării acestuia, dar există şi cazuri în care măsurile de prevenţie nu sunt bine 
coordonate şi nu îşi ating scopul.  

  
Pentru prevenirea abandonului şcolar se pot parcurge următorii paşi: 
 Diagnoza situaţiei; 
 Determinanţii ce au dus la abandonul şcolar; 
 Identificarea influențelor negative ce intervin în procesul de educaţie; 
 Identificarea tipurilor de proiecte educative ce urmăresc prevenirea şi combaterea 

abandonului şcolar; 
 Evidenţierea obiectivelor orientate pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar. 
 
Totodată UNICEF propune acţiuni pentru diminuarea abandonului şcolar prin activităţi 

extraşcolare desfăşurate la şcoală (renovarea sau înfrumuseţarea şcolii, concursuri sportive, creaţie 
artistică, competiţii de joc pe calcularor); aceste activităţi fiind desfăşurate în şcolile din 
comunităţile cu risc ridicat de abandon, organizarea de întreceri între echipe de elevi ce sunt 
constituite în funcţie de cartierul în care locuiesc; aceste acţiuni trebuiesc organizate periodic pentru 
a menţine nivelul de atractivitate al şcolii, menţinerea pozitivă a participării la aceste activităţi, 
planificarea activităţilor fiind realizată cu elevii şi autorităţile locale. 

Şcoala se poate folosi şi de alte resure pentru a diminua efectele abandonului şcolar cum ar fi 
utilizarea experienţei celor care au abandonat școala, aducând aceste persoane în şcoli pentru a intra 
în contact cu elevii ce prezintă risc de abandon şi pentru a le povesti cum a decurs viaţa lor după ce 
au abandonat școala, dar şi stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să se implice 
pentru a ajuta elevii ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În cadrul unităţilor de învăţământ s-au constituit Comisiile pentru monitorizarea frecvenței 
elevilor. Aceste comisii au fost concepute prin raportare la documente şcolare cum ar fi: Legea 
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Educaţiei Naţionale, Statutul personalului didactic, Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
unităţii şcolare, Legea privind asigurarea calităţii în educaţie, propuneri ale cadrelor didactice, 
elevilor şi părinţilor. 

Aceste comisii au scopul de a diminua absenteismul şcolar, de a analiza cauzele acestui 
fenomen, de a dezvolta atitudini şi comportamente adecvate cerinţelor educaţionale ale elevilor prin 
creşterea interesului pentru educaţie. 

Comisiile au ca obiective identificarea elevilor cu absenteism crescut, ce sunt predispuşi spre 
abandon şcolar, identificarea cauzelor ce duc la absenteismul şcolar, prevenirea şi diminuarea 
absenteismului prin stimularea interesului pentru educaţie şi valorizare personală, prin stabilirea 
unor obiective, prin îmbunătăţirea relaţiei elev – elev, elev – profesor. 
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Cauze și modalități de prevenire 
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Grădinița cu program săptămânal nr. 49 Brăila 

 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 

 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 
în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor 
modele comune din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se 
întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de 
ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de 
integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu 
colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele 
didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în 
permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia 
autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Educația incluzivă și combaterea abandonului şcolar. Parcursul elevilor este în pericol de 
fragmentare, într-o multitudine de moduri, ceea ce conduce la rezultate nesatisfăcătoare și chiar la 
abandon școlar. Tranziția între cicluri și tipuri de școli poate reprezenta un moment în care se 
manifestă problemele, dar poate evidenția și simptomele altor chestiuni. În cazul multor tineri chiar 
și accesul la educație reprezintă o problemă. 

Conceptul de incluziune școlară se poate defin prin acceptarea de către institutiile de învățământ 
a tuturor copiilor, indiferent de sex, apartenență etnică și socială, religie, naționalitate, limbă, 
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integritate fizică, capacități intelectuale sau situație socioeconomică a părinților. 

Scopul incluziunii preșcolare vizează implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a 
conștiinței și formare a comportamentelor copiilor în spiritul toleranței și nediscriminării, al 
acceptării și oferirii de șanse egale pentru toți. Pentru a realiza aceasta este necesară crearea unui 
sistem coerent și coordonat de incluziune a copiilor preșcolari cu diferite dizabilități sau de alte 
etnii, dar și pregătirea celorlalți copii în vederea acceptării acestora în mod firesc, pentru a nu face 
diferențe în manifestarea comportamentală sau verbală. 

Abandonul școlar este o problemă socială care se află sub incidența unor factori de natură 
individuală, familială și socială. Astfel încât pentru reducerea ratei abandonului școlar trebuie lucrat 
atît cu elevul cât și cu familia și cadrele didactice. Trebuie pornită o campanie de informare și 
responsabilizare a reprezentanților legali ai copilului privind riscul la care se supun în cazul în care 
copilul nu frecventează școala, cât și informarea cu necesitatea asigurării bazei educative care va 
avea efecte atât pe termen scurt cât și pe termne lung. Gândindu-ne pe termen lung, nefrecventarea 
cursurilor școlare la timp poate avea repercursiuni în ceea ce privește asigurarea unei meserii, unui 
loc de muncă și a unei stabilități economice și sociale.  
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 

Prof. Gabriela VELICHE 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” BACĂU 

 

Părăsirea timpurie a şcolii sau abandonul şcolar este un fenomen grav, care generează în timp 
alte probleme sociale: şomaj, creşterea infracţionalităţii, sărăcie, marginalizare. Statisticile spun că 
în România postdecembristă, rata abandonului şcolar a crescut cu o treime faţă de perioada dinainte 
de 1989.  

Marea majoritate a tinerilor care renunţă prematur la studii au terminat cel mult învăţământul 
gimnazial (8 clase), la data la care abandonează şcoala.  

Îngrijorător este însă, faptul că unii copii, aparţinând grupurilor minoritare, nu sunt nici măcar 
înscrişi la şcoală la vârsta de 6 – 7 ani, iar aceştia trebuie să intre în programul de alfabetizare, „A 
doua şansă”, în jurul vârstei de 10 – 12 ani. 

 Factorii care determină abandonul şcolar apar în atât în mediul macrosocial:  
 criza economică – populaţia afectată de sărăcie este în creştere; 
 mass-media şi reţelele de socializare care demotivează tânăra generaţie, promovând modele 

viaţă şi de acţiune care dispreţuiesc valorile promovate de şcoală; 
 fenomenul migraţiei – copii ce părăsesc sistemul de învăţământ românesc, apoi se reîntorc;    
cât şi la nivel microsocial: 
 familii dezorganizate – destrămarea familiei în urma divorţului, iar copiii rămân în grija unui 

singur părinte sau, în cazul custodiei comune, copiii sunt transferaţi periodic dintr-o familie în alta; 
 părinţi plecaţi la muncă în străinătate – copiii sunt lăsaţi în grija unui singur părinte sau în 

grija rudelor;  
 modelul educaţional oferit de părinţi sau fraţii mai mari; 
 implicarea familiei în activităţi ilegale; 
 mariajul timpuriu ca tradiţie în minorităţilor etnice rrome. 
O altă serie de factori care determină părăsirea timpurie a şcolii ţine de  
mediul şcolar: 
 dificultăţi de integrare în colectivele de elevi; 
 orientarea şcolară defectuoasă; 
 scăderea autorităţii sistemului de învăţământ, în raport cu obligativitatea părinţilor de a le 

asigura minorilor frecventarea cursurilor şcolare; 
 repetenţiile.  
Pentru atingerea obiectivelor de scădere a ratei abandonului şcolar şi analfabetismului ar trebui 

elaborate politici educaţionale care să elimine factorii ce determină tinerii să părăsească şcoala, 
înainte de finalizarea studiilor.  

Studiile conturează patru direcţii de acţiune importante: 

1. Depistarea timpurie a minorilor aflaţi în situaţiile de risc – recensăminte ale minorilor de 
vârstă şcolară; statisticile şcolare periodice;   

2. Prevenirea abandonului şcolar – prin introducerea de masuri care să oblige adulţii aparţinători 
să le asigure tuturor copiilor, participarea la orele de curs. De exemplu, acordarea alocaţiei pentru 
minori în schimbul dovezii de frecventare a şcolii, de către copii.  

3. Intervenţia imediată în cazul constatării intenţiei de abandon şcolar –avertizarea şi 
sancţionarea părinţilor, atunci când apar semne cum ar fi absenţe nemotivate, rezultate foarte slabe; 
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4. Compensarea fenomenului de analfabetism – şcolile de tip “A doua şansă” trebuie să ofere 
cursuri pentru grupurile de elevi care au părăsit şcoala la vârste fragede, abordând metode şi 
procedee de predare personalizate şi mai flexibile comparativ cu şcoala tradiţională. 

În ultimii 10 ani, şcolile din România, în parteneriat cu instituţiile statului, precum şi cu 
societatea civilă din fiecare comunitate, desfăşoară o serie de acţiuni menite să crească interesul 
populaţiei pentru educaţie, prin implicarea directă a minorilor în programele şcolare:   

 Şcoala de vară, care se desfăşoară în parteneriat cu biserica ori diferite O.N.G. – uri, care 
atrage copiii în activităţi ludice, activităţi de formare de abilităţi şi deprinderi, excursii tematice, 
acţiuni umanitare etc.; 

 Activităţi de renovare/înfrumuseţare /curăţire a şcolii; 

 Activităţi sportive sau de creaţie artistică, finalizate cu premierea concursurilor şi 
competiţiilor;  

 Periodicitatea activităţilor extracurriculare, pe parcursul întregului an şcolar, antrenând 
constant atenţia elevilor în spaţiul educaţional; 

 Motivarea implicării responsabile a elevilor pentru obţinerea rezultatelor meritorii  atât în 
activitatea şcolară, cât şi în activitatea extracurriculară, prin acordarea de burse municipale 
semestriale, finanţate de Primărie, pentru elevii care au înregistrat performanţe notabile; 

 Derularea de proiecte de tip “Şcoala Părinţilor”, care să atragă familia într-o colaborare 
eficientă cu specialiştii în domeniul educaţional, în demersul formării tinerei generaţii; 

 Implicarea mass-mediei în procesul de informare a minorilor şi familiilor acestora despre 
experienţele celor care au renunţat la şcoală şi care au fost consecinţele acestei hotărâri, la vârsta 
adultă. 
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ABANDONUL ṢCOLAR 

Cauze și modalităţi de prevenire 
 
 

Prof. VENTER DORINA VIORICA 
Colegiul Tehnic ”Alexandru Roman” Aleșd-Bihor 

Specialitatea: Chimie 
 
 

„Cei care au privilegiul de a ști au datoria de a acționa.” 
— Albert Einstein 

 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

 
Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există 

multe motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, 
probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin.  

 
Nivelurile scăzute de educaţie nu au consecinţe grave numai pentru tinerii în cauză, dar implică 

folosirea ineficientă a cheltuielilor de învăţământ, în plus, având în vedere schimbările demografice 
actuale, şi anume îmbătrânirea populaţiei, ţările europene nu îşi pot permite risipa de talente. 

 
 Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 

la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali). 

 
Părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze interne (psihologice cum ar 

fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de comportament etc.) şi externe (de 
natură socioeconomică: situaţia economicofinanciară a familiei, lipsa îmbrăcămintei şi 
încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, abandonarea copiilor prin plecarea la 
muncă în străinătate, lipsa ajutorului la învăţătură). 

 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
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Măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 Consilierea psihologică a elevilor în cauză, dar și a părinţilor acestora; 
 Lectorate cu părinţii/programe de educaţie de tipul :”Ṣcoala  părinţilor” 
 Monitorizarea pas cu pas a cazurilor de absenteism, principala cauza care duce la abandon,în 

vederea prevenirii acestuia, prin diriginte, profesori, consilieri școlari, părinţi sau tutori; 
 Implemetarea programelor sociale de sprijin ale elevilor :Euro 200, Bani de liceu, Burse 

sociale, Proiectul ROSE, Programe de sprijin gratuite  etc. 
 Participarea și includerea elevilor cu risc de abandon în programe educaţionale de tip :”Ṣcoli 

de vară” sau Excursii educative, Vizite la agenţii economici, Întâlniri cu oameni de succes, 
Dezbateri cu foști elevi ai școlii care s-au realizat profesional, etc. 

 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a prezentului și viitorului societăţii noastre. Depinde de 

fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate 
din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie.  

Modelul fiecărui elev este în primul rând familia în care crește și se dezvoltă. 
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CAUZE ALE ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

Prof. înv. primar: Verăscu Alina Lăcrimioara                                              
Şcoala Primară Fărăşeşti, com. Pietroasa, Timiş 

 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare.  

Un copil care resimte un disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un 
moment dat, tendința de a abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate 
este un stresor semnificativ ce poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al 
copilului determinându-l în mod indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 

 îi lipsește motivația școlară; 

 are dificultăți de învățare; 

 are o rată a absenteismului mare; 

 are rezultate școlare slabe; 

 are imagine de sine scăzută; 

 este izolat față de colegi; 

 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 

 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 

 are o lipsă reală a unui suport școlar; 

 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei 
unui control parental; 

 cerințe educaționale speciale; 

 stare de sănătate precară; 

 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 
vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 

 provine din medii sociale sărace; 

 nefrecventarea gradiniței; 

 lipsa unui model educațional din familie. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes.  

Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
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necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 

 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 
cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

 control parental direct și activ în viața copiilor; 

 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 

 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala.  

Școala nu poate influența factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care 
să ofere șanse egale tuturor copiilor.  

Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 

 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 

 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 

 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 
probleme; 

 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 

 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 

 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 

 exigențele școlare să fie rezonabile; 

 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 
copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 

 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 

 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 

 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 

 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 

 să existe o dotare materială adecvată în școală; 

 programe de consiliere pentru părinți; 

 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui proces 
pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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CUM REDUCEM ABANDONUL ȘCOLAR? 
 
 

PROF. VERONICA ONICA 
LICEUL TEHNOLOGIC ELENA CARAGIANI TECUCI 

 
 
Printre manifestările care însoţesc eşecul şcolar se întâlnesc de multe ori devieri 

comportamentale şi chiar abandonul şcolar dacă fenomenul nu este observat la timp şi nu se 
intervine prompt.  

Inteligenţa şcolară nu este singura premisă pentru succesul şcolar; ea trebuie să fie susţinută de 
motivaţie şi de nivelul de aspiraţie (deoarece eforturile pe care elevul le face pentru îndeplinirea 
unei sarcini sunt funcţie de acest nivel), de relaţia profesor-elevi, de condiţiile social-economice ale 
familiei etc. 

Am constatat că părăsirea timpurie a şcolii este strâns legată de un mediu dezavantajat din punct 
de vedere socio-economic şi de un nivel scăzut de educaţie şi de aceea consider că fiecare cauză 
generatoare de eşec şcolar necesită măsuri specifice de combatere şi remediere.Reuşita şcolară a 
tuturor elevilor se apreciază în funcţie de atingerea unui nivel de performanţă standard minimal.  

Când unii elevi nu pot atinge acest nivel – concretizat în discrepanţa dintre competenţele 
precizate în curriculumul  şcolar şi rezultatele înregistrate de elev – se apreciază că există situaţia de 
insucces şcolar (eşec şcolar). 

În prevenirea şi combaterea eşecului şcolar trebuie să avem în vedere faptul că motivele pentru 
care elevii părăsesc şcoala, înainte de a-şi finaliza educaţia şi formarea, sunt individuale. 

Fenomenul rămânerii în urmă la învăţătură comportă două aspecte: 
Apariţia – precoce şi rapidă: primele manifesări se profilează la sfârşitul clasei a II-a când un 

număr de elevi (cca 10%)  nu mai reuşesc să atingă performanţele şcolare minimal- acceptabile în 
raport cu programele şcolare. 

Profunzimea – de-a lungul şcolarităţii, fenomenul rămânerii în urmă la învăţătură cunoaşte o 
creştere cantitativă dar şi una de ordin calitativ : elevul cumulează tot mai multe  şi mai profunde  
lacune instrucţionale care se repercutează negativ, în primul rând asupra capacităţii  lui de a înţelege 
noile cunoştinţe. 

Insuccesul şcolar se poate manifesta ca rămânere în urmă la învăţătură, la anumite materii  şi pe 
un interval de timp determinat (semestru) sau în  forma cea mai gravă – eşecul şcolar (elevul are 
numeroase lacune în cunoştinţe, este turbulent la ore, chiuleşte, manifestă dispreţ faţă de şcoală). 
Pentru evaluarea corectă a insuccesului şcolar trebuie avut în vedere faptul că  “eşecul şcolar poate 
fi de tip cognitiv (care constă în  nerealizarea de către elevi a obiectivelor pedagogice) – dar poate fi 
şi de tip necognitiv (care se referă la incapacitatea elevului de a răspunde adecvat şi de a se adapta 
la exigenţele şcolii), precum şi faptul că insuccesul şcolar poate fi sporadic sau permanent. 

Printre manifestările care însoţesc eşecul şcolar se întâlnesc de multe ori devieri 
comportamentale şi chiar abandonul şcolar dacă fenomenul nu este observat la timp şi nu se 
intervine prompt.  De accea este necesar ca factorii responsabili (şi aici avem în vedere pe profesori, 
dar şi pe părinţi ) să sesizeze primele schimbări care survin în atitudinea elevilor faţă de activitatea 
şcolară şi să reacţioneze adecvat. De multe ori, constatăm că unii copii nu se acomodează la mediul 
şcolar, nu se relaţionează uşor cu colegii, nu-şi pot îndeplini activităţile la clasă, nu sunt motivaţi 
pentru activitatea şcolară. 

Printre cauzele care pot genera insuccesul şcolar  identificăm  factori care  ţin de elev 
(dezvoltarea fizico-psihică, intelectuală), mediul familial şi cultural, mediul şcolar.Profesorul poate 
să intervină eficient pentru  a determina succesul şcolar al elevului plecând de la cunoaşterea 
posibilităţilor de implicare în activitatea şcolară  ale acestuia. Ştiind că fiecare fiinţă umană este 
unicat, varietatea diferenţelor individuale pentru copii de aceeaşi vârstă  este   normală şi ca urmare 

2141



pot apărea stadii diferite ale maturizării psihice, un interes deosebit prezentându-l unele întârzieri în 
dezvoltarea intelectuală. 

În general, succesul şcolar este considerat o măsură a inteligenţei, dar  s-a constatat că aceasta  
nu este o premisă unică pentru succesul şcolar. Reuşita şcolară trebuie să fie susţinută de motivaţie, 
care poate fi motivaţie extrinsecă (învăţarea pentru o notă  bună, aprecieri din partea profesorului 
sau colegilor, laude sau cadouri din partea părinţilor) dar mai ales motivaţie intrinsecă (declanşată 
de însuşi interesul pentru procesul de cunoaştere – curiozitatea, plăcerea de a înţelege, de a 
descoperi).  

În motivarea actelor de conduită, nivelul de aspiraţie are un rol important, deoarece eforturile  
pe care elevul le face pentru îndeplinirea unei sarcini sunt funcţie de acest nivel. Între nivelul de 
aspiraţie şi rezultatele obţinute există o condiţionare reciprocă: un nivel mai înalt mobilizează 
resursele şi eforturile elevului pentru obţinerea de rezultate mai bune în timp ce un nivel de aspiraţie 
scăzut nu antrenează elevul în oţinerea performanţei; succesul face să crească nivelul de aspiraţie, în 
timp ce eşecul îl coboară.  

Nivelul de aspiraţie trebuie să fie în concordanţă cu posibilităţile elevului deoarece un nivel prea 
înalt în raport cu posibilităţile reale este dăunător pentru că angajarea în activităţi care nu pot fi 
îndeplinite duce la insuccese şi decepţii. Un nivel scăzut al aspiraţiei duce la nevalorificarea 
capacităţilor elevului şi acesta nu poate progresa. 
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Abandonul şcolar 
Cauze şi modalităţi de prevenire 

 
 

Prof. Vesa Marinela 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Uileacu de Beiuş 

 
 
 
Abandonul şcolar presupune părăsirea şcolii obligatorii înaintea terminării ei, renunţarea la 

studiu deliberat sau forţaţi de anumite împrejurări, ieşirea din şcoală indiferent de nivel, 
fără obţinerea diplomei care să ateste finalizarea studiilor şi să-l certifice pe piaţa muncii. Accesul la 
educaţie este unul dintre drepturile fundamentale ale copilului, dar şi al societăţii.   

Factorii care au un impact deosebit asupra menţinerii elevilor în şcoală sunt cei legaţi de 
sănătate şi obligaţiile profesionale şi familiale.  

 
Literatura de specialitate  contemporană consemnează două perspective explicative ale 

abandonului şcolar:  
1. Concepţia şcolii tradiţionale plasează întreaga responsabilitate a abandonului şcolar asupra 

elevilor pentru că decizia de a abandona şcoala aparţine individului.   
2.  Cea de-a doua concepţie pune responsabilitatea pentru abandonul şcolar  instituţiei şcolare şi 

îi vede pe cei care abandonează şcoala ca pe nişte excluşi din şcoală din cauza experienţelor 
traumatizante de eşec şi frustrare trăite în mediul şcolar. 

 
Cauzele abandonului școlar pot fi evaluate din trei perspective: 
 
 1. 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. 

2. Cauze sociale care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 
indiferent, familii dezargonizate, alcolismul, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate; 

3. Cauze psihopedagogice care ţin de contextul şcolar specific: presiunea grupului, 
supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor, evaluarea subiectivă, frica de 
evaluare, conflict cu colegii,  practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante. 

Abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere şi în mare măsură se datorează absenteismului 
şcolar, iar categoriile sociale ţintă sunt rromii şi populaţia defavorizată socială,de aceea familia 
trebuie să se implice în permanenţă în educarea şi ajutarea copilului. 

             
Cauze ale abandonului şcolar 
 
-Situaţia economică precară a multor familii,.mediul în care trăiesc copiii in,număr mare, i 

precaritatea mijloacelor de subzistenă contribuie la o sărcie avansată 
-Grija faţă de fraţii mai mici îi ţine departe de  şcoală 
- Preluarea activităţilor gospodăreşti 
-Lipsa condiţiilor normale de  trai  şi de studiu d 
-Percepţia părinţilor despre  rolul şi i importanţa educaţieiiei 
-Alimentaţia insuficient şi nediversificată 
-Nesupravegherea copiilor 
-Grad scăzut de  implicare din partea  părinţilor şi lipsa colaborării cu cadrele didacticec 
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Modalităţi de  prevenire a abandonului şcolarc 
olar 
-Parteneriat şcoală-familie-comunitate bazat pe colaborarep 
-Activitaţi extraşcolare  
-Responsabilizarea la nivelul clasei;; 
-Valorizarea elevilor aflaţi în dificultate prin diferite activităţii;“Şcoala părinţilor”,” pentru a 

schimba mentalitatea părinţilor care consideră că munca este bună pentru copii la orice vârstăă 
-Derularea formelor de recuperare şcolară (elevi, adolescenţi, tineri, adulţi), prin forme 

alternative de scolarizare “A doua şansă“;; 
-Activităţ i de consiliere;; 
  
Bibliografie:  
 
1. Drăgan, I. Nicola,1993, Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomar,Tg. Mureş. 
2. Băran-Pescaru, Adina, 2004, Familia azi. O perspectivă sociopedagogică, Editura Aramis, 

Bucureşti;  3.Moisin, Anton, 2007, Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, 
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 

 

2144



ABANDONUL ŞCOLAR. 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. Vida Andrea 
Şcoala Gimnazială ”Iosif Moldovan” Arad 

  
 
 Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 

şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si o parte din adulți nu mai consideră şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități 

 
Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare trebuie să identificăm cauzele:  
 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează 
posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă 
deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică 
prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură 
a comunității. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează proprii copii să încalce normele 
valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală.  

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 Anturajul, dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta 
obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul 
abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine 
pe elev să fumeze, să consume băuturi alcoolice, droguri, să fure sau chiar să chiulească de la 
şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
  identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţământului de stat ; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară 
pe o perioadă foarte îndelungată. 
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Măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are 
valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai 
bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat 
în sistemul de educaţie, fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 
Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 

liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează, cum se menţine în 
sistemul educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar. 

 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

  
 
Bibliografie: 
 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti  
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

Studiu de specialitate 
 
 

Prof. Inv. Primar Vilceanu Ecaterina 
Scoala Gimnaziala ‘’Nicolae Costescu’’ - Bolbosi 

  
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

  
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
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domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 
socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 
eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor.  

Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
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psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată.  

Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 
lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul şcolar – modalități de prevenire 
 
 

Prof. Vintia Catalina 
 

 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  
·socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
·psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
·juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
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copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – modalități de prevenire, consider că este o temă 
foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i 
determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, 
abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație 
foarte strânsă cu membrii familiei. 
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ABANDONUL SCOLAR 
Cauze si modalitati de prevenire 

 
 

INV. VINTILA ELENA 
LICEUL TEORETIC BANEASA, JUD. CONSTANTA 

 
 
MOTTO: “Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătura, ci să deştepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.” Ioan Slavici 
 
Abandonul școlar esteMoisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie 

şi în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti o realitate din ce în ce mai izbitoare, o 
problemă gravă care pare să se accentueze din cauza problemelor economice. Abandonul școlar nu 
este o problemă numai a școlii ci una națională.  

Cercetarea desfăşurată la nivel european scoate în evidenţă faptul că fenomenul de părăsire 
timpurie a şcolii implică un număr tot mai mare de elevi. Această situaţie subliniază faptul că două 
drepturi fundamentale ale copiilor sunt încălcate: dreptul la educaţie şi dreptul la securitate.  

 
Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 

studiem câteva cauze: 
 sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 

copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolarm şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului;creşterea gradului 

de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a situațiilor ce 
prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
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 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
Activități educaționale: 
 
 Actiuni umanitare (initiative proprii ) pentru ajutorarea copiilor care provin din familii 

sarace în vedera evitării absenteismului 
 Oferirea de  ajutoare /cadouri copiilor cu ocazia unor evenimente: (Craciun,Ziua copilului) 

cu sprijinul unor sponsori. 
 Organizarea de ore de consultatii pentru elevii in regres scolar 
 Implicarea tuturor elevilor in actiuni de infrumusetare a scolii  
 Antrenarea tuturor elevilor in activitatile din Calendarul propriu de Activitati 

extracurriculare 
 Integrarea corespunzatoare in colectivele claselor a tuturor elevilor;evitatarea fenomenului 

de “marginalizare” 
 
 
Bibliografie:  
 

Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

Proiect de activitate extracurriculară 
 
 

Prof. înv. primar Vișan Florina 
Școala Gimnazială ”Laurențiu Fluga”, Fulga de Jos, Jud. Prahova 

 
 
 
I. ARGUMENT 
  
Proiectul prezintă tipuri de activităţi în care sunt implicaţi părinţii, copiii şi profesorii pentru 

prevenirea abandonului şcolar. 
Ignoranţa familiei, folosirea copiilor cu prioritate în muncile din gospodărie în defavoarea şcolii, 

familii dezorganizate, lipsa unui model în familie, neacomodarea la trecerea de la un ciclu de 
învăţare la altul, lipsa motivaţiei, handicapul, plecarea părinţilor în străinătate şi rămânerea copiilor 
în îngrijirea rudelor sau vecinilor sunt factori de formare şi de dezvoltare a acestei probleme, iar 
neimplicarea şcolii, lipsa perspectivelor după terminarea şcolii, nivelul de trai scăzut al familiei, 
repetenţia pot fi factori de menţinere şi activare.  

Astfel elevii marginalizaţi, care nu fac parte cerinţelor şcolare ale căror părinţi nu au posibilităţi 
materiale şi nu au nici o perspectivă după terminarea şcolii au o stimă de sine scăzută, trec prin 
frustrare şi stres, nemulţumire îngrijorare şi neîncredere dezvoltând comportamente de anxietate, 
implicare în alte activităţi izolare, neimplicare, abandon. 

 
II. GRUPUL ŢINTĂ 
 Elevii clasei, consiliul profesoral, familiilor elevilor 
 
III. PERIOADA  
    Parcursul anului şcolar 
 
IV. OBIECTIV DE LUNGĂ DURATĂ  
 - prevenţia abandonului şcolar  
 
V. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII  
 
Obiective cadru Obiective specifice Strategii Activităţi 

a) schimbarea 
atitudinilor părinţilor 
faţă de şcoală  

Stabilirea comunicării 
între părinţi şi şcoală  

Lectorate cu părinţii  1. Îmbunătăţirea 
relaţiilor intersociale 
elev – şcoală – 
familie  b) stimularea 

interesului elevilor 
faţă de învăţătură 

Luarea legăturii cu 
instituţii care pot 
recompensa rezultatele 
şcolare  

Sponsorizări  

 c) implicarea şcolii în 
acceptarea şi 
diversificarea 
valorilor  

Oferirea opţionalelor  Activităţi extraşcolare  

a) cunoaşterea de sine Metode pentru 
descoperirea 
aptitudinilor  

Fişe pentru 
identificarea 
aptitudinilor  

2. Creşterea stimei de 
sine  

b) cunoaşterea  
punctelor tari şi slabe 

Oferirea posibilităţilor 
de afirmare  

Concursuri şcolare  
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c) acceptarea 
sentimentelor 
pozitive şi negative  

Strategia sowt  „Ce obţin dacă voi 
învăţa?” 

a) utilizarea 
limbajului 
responsabilităţii  

Brainstorming  Chestionar „Ce vreau 
să fiu?” 

b) explorarea 
alternativelor  

Dialog bazat pe 
încredere  

Discuţii  

3. Dezvoltarea 
abilităţilor de 
comunicare  

c) comunicarea 
asertivă  

Explorarea 
alternativelor  

Test referitor la drepturi 
asertive   

4. Întărirea motivaţiei 
pentru învăţătură 

Colaborarea cu 
întreprinderi pentru 
oferirea unui loc de 
muncă  

- găsirea unor 
posibilităţi pentru elevii 
cu nivel de mai scăzut 
de a lucra în afara 
orelor ½ normă 

Întocmirea orarului în 
aşa fel încât să permită 
elevilor să lucreze  

 
VI. EVALUARE  
 
 - evaluarea rezultatelor şcolare periodic prin oferirea opţionalelor care să satisfacă şi 

aptitudinile elevilor slabi 
 - implicarea şcolii de a ajuta familiile sărace, monitorizarea situaţiei prin vizite la domiciliu 
 - testarea coeziunii grupului de elevi pentru a reduce izolarea socială 
 - monitorizarea numărului de absenţe în fiecare lună  
 - teste, chestionare adresate părinţilor şi elevilor pentru a vedea implicarea acestora şi 

colaborarea cu şcoala şi dirigintele. 
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Abandonul şcolar: 

cauze şi modalităţi de prevenire 
 
 

VIZENTAL MIHAELA VERONICA 
 
 
Abandonul şcolar este doar una dintre problemele serioase cu care se confruntă în prezent 

sistemul de învăţământ românesc şi care afectează un număr tot mai mare de elevi începând de la 
gimnaziu şi continuând cu liceul şi facultatea. 

 
Această realitate a sistemului de învăţământ românesc are cauze multiple şi diverse. Dintre 

multele motive pentru care un elev abandonează şcoala, familia este adesea cel mai întâlnit.  
 
Problemele familiale afectează traseul educaţional al elevului. În situaţia elevilor a căror părinţi 

sunt divorţaţi, adeseori unul sau niciunul dintre aceştia nu îşi asumă răspunderea pentru copil, 
educaţia sa trecând pe un plan secund, problemele personale primând. În ultimii ani se înregistrează 
un număr tot mai mare de copii a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, aceştia fiind cel 
mai adesea lăsaţi în grija bunicilor.  

 
Dorul de părinţii pe care îi văd doar de câteva ori pe an, afectează motivaţia elevilor şi ca atare 

rezultatele şcolare ale acestora, ajungându-se până la abandon în unele cazuri. În situaţia în care 
elevul provine dintr-o familie cu un nivel scăzut de educaţie, acesta este prea puţin încurajat să îşi 
facă temele sau să nu renunţe la şcoală. 

 
Situaţia financiară a familiei joacă şi ea un rol important. O situaţie financiară precară determină 

o parte din elevi să muncească pentru a-şi sprijini familiile, mai ales în mediul rural, câştigul 
imediat fiind o tentaţie mult mai puternică decât un posibil venit mai mare cândva în viitor.  

 
Pe de altă parte unii elevi şi familiile acestora nu văd niciun beneficiu în obţinerea unei calificări 

profesionale sau a unei diplome, motivând cu exemple popularizate în mass-media a unor oameni 
care au reuşit să facă avere fără prea multe studii. 

 
Efectele abandonului şcolar sunt resimţite de către elevul în cauză în primul rând, dar şi de către 

restul societăţii.  
 
Pentru cel care a abandonat şcoala, slaba pregătire va constitui o piedică în calea obţinerii unui 

loc de muncă în general, şi a unui loc de muncă mai bine plătit în special. Pentru societate, 
abandonul şcolar se va solda cu lipsa unei forţe de muncă calificată, creşterea sărăciei care va atrage 
după sine acordarea uni număr mai mare de ajutoare sociale, reducerea colectării de taxe şi impozite 
de către stat, adică deteriorarea economiei per ansamblu.  

 
Un alt aspect al unui nivel în creştere al abandonului şcolar care trebuie avut în vedere este acela 

că acesta este corelat cu o creşte a ratei infracţionalităţii.  
 
În concluzie, părinţii ar trebui să îşi încurajeze copii să continue şcoala, iar cadrele didactice şi 

autorităţile ar trebui să facă totul posibil pentru prevenirea abandonului şcolar, în special al celor 
care provin din familii dezorganizate sau cu o situaţie financiară precară. 
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RECURS LA NEVOILE EDUCAȚIONALE                                               
ALE COMUNEI BAZNA, SIBIU 

 
 

Vlad Camelia Cristina, profesor învățământ primar 
Școala Gimnazială Bazna, județul Sibiu 

 

NEVOILE EDUCAȚIONALE ALE COMUNITĂȚII. CAUZE 

 

În comuna Bazna, județul Sibiu, am identificat câteva nevoi educaționale stringente. În jurul lor 
am conturat ideile ce fac trimitere la obiective. Îndeplinirea lor nu doar că atinge finalitățile 
proiectului, dar și sporește gradul de culturalizare a subiecților educabili din comunitatea în cauză. 
Ba mai mult, și îmbunătățește imaginea publică a comunității, tot mai afectată negativ de acțiunile 
antisociale ale membrilor de etnie romă. Cuvintele-cheie ale cauzelor disfuncționalităților sunt: 
analfabetism, eșec școlar, absenteism, abandon, delincvență juvenilă.  

De nevoile educaționale am aflat prin discuții libere purtate cu membrii comunității locale, mulți 
dintre aceștia fiind parte din corpul profesoral al Școlii Gimnaziale Bazna. În ordinea importanței, 
necesitățile în materie de educație sunt: alfabetizarea populației rome și reducerea absenteismului și 
a ratei abandonului școlar.  

Corelând informațiile colectate din comunitate cu cele citite în diverse studii marca UNICEF, 
am dedus care sunt cauzele principale generatoare ale fenomenelor ce „erodează” educația.  

Concret, motivele cel mai des invocate de părinți privind opiniile lor față de situațiile școlare ale 
propriilor copii sunt acestea: starea materială precară, starea de sănătate mintală, modelul parental 
negativ ori cel fraternal, influența modelelor negative dovedite de anumiți membrii comunitari, 
familii dezorganizate, acte de violență fizică și psihică, fapte infracționale, munca la limita legii, 
inactivitate pe piața muncii, migrația internă și internațională.  

 
Mai explicit, punctăm ceea ce înțelegem prin:  
 stare materială precară – familii care își asigură traiul numai din alocațiile copiilor și din 

munca de zilier ori din activități reclamate de lege; în multe dintre aceste cazuri se poate vorbi de 
sărăcie extremă; 

 stare de sănătate mintală – copii luați în evidența medicului sau identificați de profesorul de 
psihopedagogie specială ca având tulburări la nivel psiho-mental și tulburări comportamentale; din 
aceste considerente, acești copii trebuie cuprinși în sfera copiilor cu nevoi educaționale speciale; 

 model parental negativ – părinți care sunt victime ale alcoolului sau ale substanțelor 
interzise, părinți ce se manifestă adesea prin violență fizică și psihică în raport cu membrii familiilor 
lor, părinți ce refuză tacit să lucreze conform legii chiar și ca zilieri, părinți ce pot număra luni sau 
ani în penitenciar; 

 model fraternal negativ – frați/surori care au depășit numărul de absențe admise sau care au 
încetat să frecventeze școala, abandonată din considerente precum: inutilitatea educației, mirajul 
banilor câștigați din surse îndoielnice (în țară/în străinătate), căsătoria la vârste timpurii după 
cutuma etniei rome, aderarea la grupuri infracționale formate din minori, tineri sau adulți, după caz; 

 modele negative ale unor membrii ai comuntății – consăteni certați cu legea sau care 
lucrează în aria economiei subterane; 

 familii dezorganizate – familii destrămate din următoarele pricini: plecarea unui părinte în 
străinătate, ispășirea pedepsei în închisoare, decesul unui părinte, divorțul, părăsirea căminului 
conjugal; 

 migrația internă și internațională – obișnuința de a schimba locul de domiciliul sau de muncă 
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migrând în țară ori în afara țării de reședință;  
 acte de violență fizică și psihică – conviețuirea în familie este adesea afectată de violență 

domestică; la fel și conviețuirea în comunitate este frecvent afectată de fapte ce aduc atingere 
integrității fizice și psihice a oamenilor ce interacționează; 

 fapte infracționale – aici suntem în prezența faptelor de natură penală, de care se fac vinovați 
acei indivizi incorigibili, etichetați de societate ca fiind oameni răufăcători; 

 munca la limita legii – tendința localnicilor de a munci „la negru”; 
 inactivitate pe piața muncii – pasivitatea localnicilor, atunci când li se oferă posibilități de 

încadrare pe piața muncii sau oportunitatea de a urma cursuri de (re)calificare.  
 

MODALITĂȚI DE PREVENIRE. IDEE DE PROIECT 
 
Având toate datele, am alcătuit analiza SWOT a ceea ce numim nevoi educaționale aparținând 

comunității date. În considerarea acesteia, ne este mai ușor să scriem și obiectivele SMART. De 
vreme ce sunt atinse, putem fi siguri că și finalitățile proiectului sunt realizabile. Aceasta are titlu de 
exemplu. 

 
Obiectivele SMART 
specifice derularea programului vizat conform proiectului prestabilit; 
măsurabile 60 de copii educați în spiritul programului propus, 5 servicii de natură socioeducativă, 7 parteneriate; 
abordabile rentabilitate/12 luni: 100 %, venit autofinanțator/12 luni: 100 %; 
realiste asigurarea educației pentru societate și sănătate prin programe moderne, asigurarea condițiilor de 

dezvoltare personală a elevilor romi și a părinților lor pe fondul ideii de familie sănătoasă, crearea 
contextelor ce permit pregătirea părinților elevilor romi pentru intrarea în câmpul muncii; 

de timp 15 iunie 2019. 
 

Analiza SWOT 
Puncte tari Puncte slabe 
 personal calificat; 
 dotări și spații corespunzător amenajate; 
 pachet de proiecte comunitare elaborate la 
scara unității principale de învățământ, în sensul 
susținerii domeniului educațional; 

 un număr considerabil de mare de copii aflați în 
situații de risc; 
 lipsa motivației de învățare înregistrată la cei 
mai mulți dintre copii; 
 absența educației elementare a părinților (Notă: 
Procentul celor care se interesează continuu de 
starea proprii lor copii este infim.); 
 promiscuitate constatată în zonă, în special din 
cauza numărului mare de membrii ai etniei  rome; 

Oportunități Amenințări 
 posibilități de implementare a proiectelor 
finanțate din surse (non)UE având ca beneficiari 
direcți:  
 copiii: programul Școală după școală, diverse 
programe de educație incluzivă; 
 părinții: programul A doua șansă, diferite 
programe de incluziune socială, cursuri de 
(re)calificare, în scopul integrării lor pe piața 
muncii;  
 încheierea unor parteneriate cu entități de 
profil (unități școlare, ONG-uri etc.);  
 schimb de experiență cu familii din alte 
comunități, ai căror membrii au un nivel de trai 
foarte (bun) și unul de educație mediu ori ridicat; 
 inițierea unor programe care să îmbine 
educația cu turismul (Notă: Satul Velț, aparținând 

 Poate crește exponențial: 
 numărul de conflicte iscate între elevi; 
 ratele de absenteism și de abandon școlar, 
fenomene cauzate, în principal, de eșecul școlar, 
muncile casnice, îngrijirea fraților mai mici;  
 procentul ce exprimă analfabetismul pe 
comunitate (analfabetismul propriu-zis, cel 
funcțional și cel digital);  
 numărul de familii dezorganizate, motivele 
invocate fiind fenomenele sociale curente (sărăcia, 
migrația etc.); 
 numărul de membrii comunitari de etnie romă;  
 coeficientul de naștere a copiilor cu tulburări 
psihice, întrucât, în majoritatea lor, părinții sunt 
marcați de asemenea disfuncționalități la nivel 
psiho-mental; 
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comunei Bazna, poate deveni atractiv pentru 
împrejurimile sale.); 
 semnarea unui protocol de colaborare între 
reprezentanții școlii și ai organelor de 
jandarmerie, în vederea aplicării măsurilor 
susceptibile să reducă ‒ semnificativ ‒ numărul 
acelor fapte cu caracter 
contravențional/infracțional; 

 numărul de fapte contravenționale sau 
infracționale, provocate de copii sau de adulți din 
cauza manifestării tipurilor de comportament imoral 
antisocial. 
 Unitățile școlare din mediul urban pot pune pe 
rol astfel de proiecte. 
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CUM PREVENIM ABANDONUL SCOLAR? 

 
 

VLADUCU IONELA MARIA 
GRĂDINIŢA CU P. P. ELENA FARAGO, CRAIOVA 

 
 
 
Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 

şcolar. 
Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 

regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor  

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. 

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil.  

 
Aceasta trebuie să identifice: 
o Cum este fiecare 
o Ce ştie fiecare 
o Ce face fiecare 
o Cum cooperează cu ceilalţi 
 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 
indiferent de nevoile lui sociale. 

 
Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui 
copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită . 
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Educaţia adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar ,prin intervenţia acestuia la 
nivelul factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc, cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care  legea tratează oamenii ca adulţi. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 
 
 
Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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CUM PUTEM PREVENI ABANDONUL ŞCOLAR 

 
 

Prof. Vlaicu Octavia 
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lupeni 

 
 
Abandonul şcolar este prezent azi în 40% din unităţile de învăţământ din mediul rural, cele mai 

multe cazuri fiind înregistrate în licee. În ceea ce priveşte absenteismul de la ore, acesta apare cel 
mai des tot în învăţământul liceal. Paradoxal sau nu, Regiunea Bucureşti - Ilfov are cele mai slabe 
rezultate privind prezenţa la ore, cu o medie anuală de absenţe de peste 32 de ore/elev. 

Aceste date reies din studiul „Investiţie în educaţia copiilor din mediul rural", realizat de către 
Fundaţia World Vision România, la iniţiativa şi cu finanţarea Fundaţiei Vodafone România. 
Cercetarea este reprezentativă la nivel naţional şi a fost efectuată în perioada februarie - iulie 2017. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen etc., care-l pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program 
care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  
planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii 
de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de 
criză cu efect de abandon şcolar. Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care 
reprezintă ansamblul încălcărilor şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială.  

Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la 
care legea tratează oamenii ca adulţi. 

•Factorii psihologici.  
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 

agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon. 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 

risc de abandon şcolar. În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va 
mai reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie 
bine organizat.  

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 
lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Una dintre cele mai 
grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul şcolar. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii.  

Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, 
nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai 
tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate 
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care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor.  
De asemenea, se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor 

responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor 
comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru 
identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa 
negativă a acestuia.  

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale". De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. De asemenea, este 
menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte 
iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau ămbrăcămintei necesare’’. 
E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea 
condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, 
abandonând şcoala.  

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în 
instituţia şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De 
aceea, o campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o 
extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală.  

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. În cadrul 
învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari.  

Comunicarea copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea 
non-verbală.  Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 
programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi 
capacităţile educaţionale ale fiecărui copil  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului.  

Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 
lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  
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Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
 

 
 
Bibliografie: 
 
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei – Bucureşti 2006 
http://adevarul.ro/educatie/scoala/abandonul-scolar-fost-ramas-marile-probleme-

invatamantului-romanesc-1_59cbb6dd5ab6550cb896427c/index.html  
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Prevenirea şi combaterea  abandonului şcolar 

 

Prof. Lelcu-Tiperciuc Ionela-Liliana,                                                     
Şcoala gimnazială Voitinel, Suceava 

 
 
Motto: „Educaţia este cea mai puternică armă pe care o poţi folosi pentru a schimba lumea” 

(Nelson Mandela). 
 
Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 

sistemului de educaţie. 
Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 

anumit nivel de învăţământ. La nivelul sistemului românesc de învăţământ, elevii sunt declaraţi cu 
abandon şcolar şi scoşi din evidenţele şcolare după 3 ani de la renunţarea la frecventarea cursurilor 
(conform ROFUIP, 2005), perioadă în care,elevul are timp să-şi reia studiile. 

Părăsirea timpurie a şcolii are implicaţii sociale şi economice, socioculturale, religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Dacă înainte de 1989, rata abandonului şcolar era foarte scăzută, când s-a schimbat regimul şi s-
a trecut la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii. Ei au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. 

Alţi factori care duc la abandon: sărăcia, lipsa de educaţie, anturajul de calitate îndoielnică, 
nerespectarea regulilor şcolii, confuzia sau absenţa unor norme sau valori, climatul familial 
conflictual şi imoral, atitudinea profesorilor, crizele politice şi economice, dorinţa de a scăpa de sub 
tutela părinţilor, nevoia de a munci; neîncrederea în instituţia şcolară, corigenţele, şcoala nu 
contează în ierarhie, conflictele dintre elevi, discriminarea, sancţionarea în repetate rânduri, 
neimplicarea în nicio activitate organizată de şcoală, lipsa hranei şi a îmbrăcăminte, preluarea 
atribuţiilor gospodăreşti, nesupravegherea elevilor rămaşi în grija rudelor, alimentaţia insuficientă şi 
nediversificată. 

În şcoala în care îmi desfăşor activitatea, rata elevilor care absentează sau au un risc ridicat de 
abandon şcolar sunt cei de etnie rromă,cei care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate, grija faţă 
de fraţii mai mici, neputinţa de a face faţă programei şcolare. 

 Principalele modalităţi de combatere a abandonului şcolar sunt: 
-înfiinţarea, la nivelul şcolii, a unei comisii de prevenire şi înlăturare a cazurilor de abandon 

şcolar; 
-identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul de învăţământ; 
-monitorizarea continuă a fecvenţei şcolare; 
-vizite la domiciliul elevilor; 
-implicarea tuturor elevilor în activităţile clasei, şcolii; 
-realizarea unui parteneriat şcoală-familie –comunitate locală, bazat pe colaborare, implicare, 

sprijin, sponsorizare; 
-cunoaşterea aptitudinilor şi nevoilor tuturor copiilor, indiferent de religie sau etnie; 
-în cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor. Copiilor le conferă identitate şi 

apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase 
teritorii, le creează o ”unicitate pozitivă”; 

-depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme comportamentale,emoţionale, tendinţe 
agresive; 

-parteneriate cu C.J.R.A.E; 
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-organizarea unor ore de meditaţii, excursii tematice, vizite la muzee, case memoriale, 
concursuri tematice, tabere de vacanţă, spectacole, activităţi sportive, artistice, after-school la care 
să participe, cu interes, toţi elevii; 

-derularea programelor de recuperare şcolară, gen „A doua şansă”, ”Şanse egale pentru elevii 
din mediul rural”, ”Şcoala pentru toţi” 

-organizarea de întâlniri între elevi, studenţi, părinţi, cadre didactice cu prezentarea de modele 
de reuşită în profesie; 

-stimularea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură; 
-implicarea mediatorului şcolar; 
-responsabilizarea la nivelul clasei; 
-promovarea reuşitelor elevilor ,prin organizarea unor evenimente publice; 
-consilierea elevilor şi a părinţilor în vederea accesării fondurilor necesare: burse, alocaţii, bani 

pentru achiziţionarea unui calculator,rechizite şi obţinerea actelor de identitate; 
-colaborarea cu asociaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale: UNICEF, Agenţia naţională 

împotriva traficului de fiinţe umane, primăria din Voitinel, Patriarhia română, USV, Suceava, 
Asociaţia Proruralis, Iaşi, Crucea Roşie, Protecţia copilului, Fundaţia Iosif, Centrul „Sf. Francisc”, 
Consiliul judeţean Suceava ,etc. 

Printre metodele şi tehnicile de lucru cu elevii aflaţi în dificultate, şi cu părinţii lor ar fi: grila de 
monitorizare, observaţia, jocul de rol, interviul, lectoratele, dezbaterea, atelierele de lucru, 
consilierea individuală şi în grup, „şcoala părinţilor”, etc. 

Toate activităţile pe care le putem face pentru a preveni şi combate abandonul şcolar trebuie 
susţinute social de instituţiile care cred că ar trebui să se concentreze pe eliminarea principalului 
factor: sărăcia. 

Copilul trebuie integrat într-un sistem de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează, cum se menţine în sistemul 
educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune, atât din partea părinţilor, cadrelor 
didactice, cât şi a comunităţii. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre şi depinde, în primul rând, de familie. 
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Prevenirea abandonului școlar 
 
 

Prof. Bobeanu Lavinia 
Școala Gimnazială Scărișoara, Jud.Olt 

 
 
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Cauze care duc la abandon școlar: şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, 
sărăcie şi lipsa oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, 
mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de 
ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți.  

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre 
şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
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Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
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Abandonul școlar, o problemă a societății românești 

 
 

Ed. Botezatu Georgeta 
Grădinița cu Program Prelungit – Hîrlău 
Structură-Grădinița cu Program Normal 

  
 
Rata abandonului școlar demonstrează existenţa unor probleme reale în ceea ce priveşte 

organizarea internă a sistemului de educaţie. 
Pentru eradicarea acestui fenomen trebuie intervenţii focalizate. Necesarul datelor dispnibile să 

se refere la caracteristici individuale, familiale sau şcolare precum nivelul de venituri şi educaţie al 
părinţilor, performanţele şi frecvenţa şcolară, nivelul de  motivaţie pentru învăţare/şcoală al 
copilului şi al familiei. 

Părăsirea timpurie a școlii este un factor major care contribuie la excluziunea socială ulterioară 
în viață. Din cauza faptului că abandonează școala, tinerii sunt mult mai predispuși riscului asociat 
șomajului sau al celui de a câștiga un salariu mai mic. Copiii care ajung să abandoneze școala ajung 
să fie excluși din societate și de pe piața muncii pentru că nu pot face față cerințelor angajatorilor. 
Astfel, pe termen mediu și lung, abandonul școlar contribuie într-o foarte mare măsură 
la excluziunea socială de-a lungul vieții individului. 

Pentru a nu ne confrunta cu un asemenea fenomen, învățământul trebuie să țină cont de nevoile 
copiilor și ale  adolescenților defavorizați. 

1. La nivelul copilului și al familiei se găsesc principalii factori ce pot determina un copil să nu 
mai meargă la școală. Acești factori sunt: 

 Sărăcia (dificultățile materiale) care limitează posibilităţile părinţilor de a le oferi copiilor 
resursele și accesul necesare educaţiei. Din acest motiv, numeroase familii au probleme atât în 
asigurarea hranei necesară copilului cât și în asigurarea îmbrăcăminții adecvate de care acesta are 
nevoie (în special pe timp de iarnă). Mai mult decât atât, dificultățile materiale sunt atrase și de 
dezorganizarea familiei – violența, alcoolismul și divorțul fiind situații care preced uneori decizia de 
abandon școlar. 

 Modelul educațional oferit de familie (părinți, frați) joacă un rol foarte important în felul în 
care copiii gândesc și iau decizii. 

 Emigrarea masivă a forței de muncă – acele situații în care unul sau ambii părinți aleg să 
plece la muncă într-o altă țară pentru a putea să își întrețină familia și care creează goluri 
emoționale puternice în sufletele copiilor mai ales dacă aceștia se află la o vârstă fragedă. 

 Ei sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară și pot sfârși prin a abandona școala. 

 Intrarea pe piața muncii (exploatarea copiilor prin muncă) – sunt multe situațiile în care 
elevul se angrenează în lucru ca zilier sau în alte activități regulate aducătoare de venit (ex: 
cerșetoria) care, pe termen mediu și lung, conduc la abandonul școlar sau se implică în activități 
care sunt la limita legii precum prostituția sau integrarea în adevărate rețele de cerșetorie cu același 
final. 

 Lipsa motivației cauzată de izolare și lipsa oportunităților –  sunt adulți și copii în România 
care locuiesc în zone izolate, fără drum de acces, extrem de greu accesibile care abandonează școala 
pentru că nu reușesc să ajungă la ore. Sunt copii care poate dacă s-ar fi născut la oraș ar fi avut mai 
multe oportunități de a învăța și alta ar fi fost poate povestea lor. 

 Etnia – sunt cazuri numeroase în care elevi de etnie rromă aleg să abandoneze școala tot din 
motivele menționate mai sus. 

2. La nivelul comunității – la fel ca în cazul familiilor, se creează și se stabilesc norme sociale și 
căi de urmat care devin, în timp, reguli comportamentale urmate de  toți membri comunității. Mai 

2169



mult, parte dintre ele devin factori de risc care contribuie la abandonul școlar printre care: 
 Apariția unui copil – în cazul fetelor, ce provin de multe ori dintr-un mediu ostil , din familii 

sărace și/sau dezorganizate care ajung să devină mame la vârste foarte fragede și ajung să 
abandoneze școala pentru a crește copilul nou-născut. Această situație, este dificilă pentru o mamă 
foarte tânără care abia poate  înțelege ce i se întâmplă. În comunitate, însă, cu siguranță nu este 
singurul caz de acest fel. 

 Norma mariajului timpuriu – adesea întâlnită în cazul comunităților rurale/ etnia rromă, 
căsătoria la vârste mici este un alt factor care determină renunțarea la educație. 

 Anturajul – de la vârste foarte fragede copiii pot cădea în abateri sau în capcana anturajului , 
din motive diverse (spre exemplu, dorința de a ieși în evidență)  și ajung să ia decizii în funcție de 
puterea de influență a anturajului, una dintre acestea fiind chiar renunțarea la educație. 

3. La nivelul școlii există, de asemenea, cauze care contribuie la abandonul școlar. 
   Atitudinea cadrelor didactice , precum și neimplicara acestora, într-o manieră proactivă, 

pentru a împiedica absenteismul și abandonul este o cauză importantă a acestui fenomen. Din 
păcate, foarte mulți profesori ajung să comunice cu părinții sau copiii atunci când situația elevilor 
este deja foarte gravă, în loc să comunice periodic cu aceștia pentru a evita acumularea de lacune, 
ori numeroasele absențe. 

 
Câteva soluții pentru diminuarea abandonului școlar: 
Întrucât abandonul școlar este o problemă cu adevărat complexă, determinată 

de cauze multiple, este nevoie și de soluții multiple pentru a putea contribui la diminuarea acestuia.  
 
Astfel, în acest sens, se recomandă ca soluții: 
 Identificarea elevilor aflaţi în abandon şcolar şi a cauzei abandonului, punctual. Este foarte 

important să se afle care sunt motivele care i-au determinat pe aceștia să ia această decizie pentru a 
știi ce acțiuni specifice se recomandă a fi întreprinse. 

 Conștientizarea familiei de  importanţa actului educaţional şi implicarea ei în reabilitarea 
şcolară şi socială a elevului ( pentru că principalii factori ce pot determina copiii să abandoneze 
școala se găsesc la nivelul familiei). Implicarea familiei în reducerea abandonului școlar este 
esențială! 

 Implicarea mai mare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon școlar –
stabilirea unor reguli comportamentale la nivelul comunității. 

 Combaterea sărăciei prin asigurarea hranei, a rechizitelor şi a îmbrăcăminţii necesare în 
anotimpurile reci pentru copiii care provin din familii sărace – pentru a putea continua să meargă la 
școală. 

 Asigurarea transportului elevilor – în zonele care dispun de infrastructură rutieră 
 Integrarea în învățământul profesional și profesional/dual - elevii aflați în afara sistemului 

educațional să fie integrați în cadrul învățământului profesional pentru a-și putea continua studiile și 
pentru a învăța o meserie. 

 De asemenea, reducerea abandonului prin încurajarea elevilor de a urma o școală 
profesională să se realizeze prin creșterea bursei de stat acordată acestora precum și prin garantarea 
angajării acestora la sfârșitul pregătirii în funcție de rezultatele beneficiarilor unui astfel de program 

Aceste probleme trebuie privite în ansamblu și rezolvate de către toate instituțiile abilitate, cu 
implicarea totală a familiei, a școlii, a comunității și a ministerelor de  resort. 
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ABANDONUL  ŞCOLAR                                                               
CAUZE SI MANIFESTARI 

 
 

BRIHAC MARILENA 
LICEUL TEHNOLOGIC ’’CONSTANTIN BRÂNCOVEANU’’ 

SCORNICEŞTI 
 

 
  Abandonul scolar reprezinta conduita de evaziune definitiva ce consta in incetarea frecventarii 

scolii, parasirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns inaintea obtinerii unei 
calificari sau pregatiri profesionale complete sau inaintea ciclului de studii inceput. 

Din punct de vedere economic, abandonul scolar reprezinta un indicator al eficientei sistemului 
scolar, cu cat indicele de abandon scolar este mai mare, cu atat sistemul scolar respectiv este mai 
ineficient. 

Abandonul scolar are o definitie legala, in relatie cu obligatia frecventarii scolii, in cazul 
sistemului de invatamant din tara noastra. Regulamentul elevilor specifica faptul ca frecventarea 
obligatorie a scolii inceteaza la varsta de 16 ani. 

Scopul, stabilirea factorilor interesati in prevenirea abandonului scolar 
Scoala, societatea, comunitatea locala si uneori familia sunt principalii factori interesati de 

prevenirea abandonului scolar. Acest lucru se poate realize prin diverse activitati care au ca gup 
tinta atat elevii cat si parintii, cadrele didactice, comunitatea locala si institutiile care ofera servicii 
sociale. 

 
Activitatile menite sa previna abandonul scolar se impart in: 
●activitati educative 
→integrarea copilului in programul zilnic 
→facilitarea relatiilor interpersonale dintre copii 
→sustinerea performantelor scolare 
→stimularea creativitatii, aptitudinilor si talentelor copiilor 
→formarea deprinderilor igienice, largirea orizontului de cunoastere, dezvoltarea conduitei de 

explorare a mediului inconjurator. 
●activitati extrascolare 
→jocuri, concursuri, proiecte 
→vizite la muzee, plimbari in parc 
→serbari scolare 
●interventii sociale 
→asigurarea mesei sau gustarii de catre o fundatie 
→testarea psihologica in vederea optimizarii ritmului de dezvoltare a personalitatii 
→asistenta psiho-pedagogica a copiilor cu risc de abandon scolar, cu dificultati de invatare 

carente informationale si adaptare scolara. 
→campanii de informare si constientizare a elevilor si parintilor asupra efectelor abandonului 

scolar. 
●activitati de formare a specialistilor 
→formarea cadrelor didactice in domeniul educatiei incluzive  
→formarea cadrelor didactice in dmeniul interculturalitatii 
→formarea cadrelor didactice in vederea muncii cu tineri poveniti din grupuri dezavantajate 
→realizarea de materiale care sa sprijine specialistii in munca lor 
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Cauzele abandonului scolar 
Intre cauzele principale ale abandonului scolar gasim cauze economice, socioculturale sau 

religioase, psihologice sau pedagogice. 
In cazul tarilor sarace rata abandonului scolar este farte mare la nivelul scolaritatii primare, in 

cazul tarilor cu o economie puternica se inregistreaza rate inalte ale abandonului scolar in 
invatamantul postobligatoriu.  

Copiii care traiesc in familii sarace au sanse mici de a isi insusi o educatie scolara completa, nu 
au posibilitatea financiara de a plati rechizitele scolare, taxele, transportul la scoala, uniforma. Alte 
familii platesc scolarizarea copilului reducand drastic resursele familiei, mai ales in situatia in care 
elevul avea inainte responsabilitati productive alaturi de parintii sai. Cauzele de ordin sociocultural 
sau religios includ apartenenta la clasa sociala, apartenenta etnica, rasiala, sexul. Unele studii 
raporteaza o rata mai mare a abandonului scolar la fete, indiferent de veniturile parintilor, o 
explicatie fiind participarea acestora la activitatile casnice, la ingrijirea fratilor, la activitati 
aducatoare de venituri. In cadrul societatilor dezvoltate abandonul scolar al fetelor se coreleaza cu 
schimbarile specifice pubertatii, interesul pentu sexul opus, finalizat prin mariaje precoce sau 
graviditate atrage dupa sine abandonul scolar. 

Abandonul este rezultatul unei interactiuni personale insuficiente cu ceilalti membri ai 
colectivitatii, fiind o consecinta directa a sistemului de aspiratii ale individului. 

Conform Teoriei constrangerii externe, abandonul scolar nu este ata un produs al sarciei, cat un 
produs al presiunii factorilor de mediu pe care individual nu poate sa-I controleze. Intre acesti 
factori, care au un rol deosebit asupra mentinerii elevilor la scoala se enumera factorii de sanatate si 
obligatiile pofesionale si familiare. 

Teoria excluderii interpreteaza performantele scolare ale elevilor ca fiind simptomele si nu 
cauzele directe ale abandonului scolar. 

Inegalitatile economice, politice,structura sociala si anumite practice scolare urmaresc 
descurajarea, stigmatizarea si excluderea elevilor. 

Atat conceptia scolii traditionale cat si teoria excluderii recunosc faptul ca o anumita rata a 
esecului, factor cauzal in abandon exista in majoritatea scolilor si sistemelor scolare si ca scoala 
ierarhizeaza in mod inevitabil elevii, ceea ce vine in contradictie cu bazele ei democratice. 

 
Efectele abandonului scolar 
Abandonarea scolii este o problema sociala care genereaza un larg set de consecinte negative. 

Cei care abandoneaza scoala nu au sanse sa castige pe piata muncii, dar nu au nici sanse sa fie 
integrati in forta de munca. Cei care si-au interupt studiile sunt intr-o mai mare masura dependenti 
de programele de intretinere si ajutor decat restul populatiei. 

Un elev care isi rezolva frustrarile scolare va descoperi in curand efectul nefast a propriei 
decizii. Va avea o putere de cumparare scazuta si un stil de viata determinat de venituri reduse, 
dezamagiri, frustrari, deziluzii, stres mai mare decat isi pot imagina majoritatea adolescentilor. 

Cei care abandoneaza scoala nu au calificarea profesionala indispensabila integrarii socio-
economice si nici formatia morala exercitarii rolului de parinte si celui de cetatean al unei 
comunitati.sociale si pierderi, care depasesc investitia ceruta de formarea initiala. 
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Abandonul  școlar - problema întregii societăți 
 
 

Prof. înv. Primar Bulgaru Marinela 
Școala Gimn. ”General C-tin Cristescu” 

Lunca Corbului, Argeș 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, ea se continuă apoi în grădiniţă şi 

şcoală.   

Abandonul şcolar reprezintă o conduită de evaziune definitivă, care constă în încetarea 
frecventării şcolii şi părăsirea sistemul instructiv-educativ. Această conduită este precedată de cea 
de absenteism e realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se 
săvârşeşte sub puterea exemplului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare. Un mijloc de 
prevenire a abandonului şcolar ar fi  intervenţia la nivelul factorilor de risc – individuali, familiali, 
şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial delictogen ş.a.d.m., care pot cauza abandonului.  

Copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul 
educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor 
didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar.         

Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există 
multe motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, 
probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin. Nivelurile scăzute de educaţie 
nu au consecinţe grave numai pentru tinerii în cauză, ele implică folosirea ineficientă a cheltuielilor 
de învăţământ. 

 Cauzele abandonului şcolar sunt multiple:  

-inadaptarea elevului la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar, 
-inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 

socioculturali).  
 
Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 

manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de 
situaţia şcolară a copiilor. 
-Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar.                     
-Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 

Abandonul şcolar reprezintă o conduită de evaziune definitivă, care constă în încetarea 
frecventării şcolii şi părăsirea sistemul instructiv-educativ.  
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Această conduită este precedată de cea de absenteism.                                                      
  

Datorită faptului că o dată pierdută legatura cu şcoala elevului îi este din ce în ce mai greu să 
revină la îndatoririle avute înainte, prevenţia abandonului şcolar trebuie să funcţioneze de la primele 
semne. Astfel trebuie să se ia măsuri de la primele absenţe repetate  – discuţii în particular cu elevul 
şi apoi cu parinţii acestuia, în încercarea de a-l readuce pe calea frecventării cursurilor. Această 
“consiliere” se poate efectua şi în ora de dirigenţie sau în alte momente care ar permite dialogul 
liber, neîngrădit profesor – elev.  

        
Pentru a diminua rata abandonului școlar se întocmesc diferite planuri de intervenție.                   

Obiectivele urmărite sunt: 
 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului de zi; 
 implicarea familiei în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
  
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Un element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  

 
 
Bibliografie: 
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Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 
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Activitǎţi de prevenire a abandonului şcolar 

 

Prof. Caragaţǎ Gherghina,                                                              
L. P. S. Brǎila 

 

Absenteismul este o problemă socială caracterizată prin conduită evazionistă, cronică, care 
reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.                   
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la activitatea de 
învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi (scocioeconomici, 
socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes.  

Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 
asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 

pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu 

scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să 
le urmeze; 

schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la 
mediul înconjurător al copilului; 

atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
control parental direct și activ în viața copiilor; 
limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mare. 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor. 

Absenteismul poate fi o formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei 
unor probleme). Poate semnala şi reducerea ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu 
obiectivele şi aspiraţiile grupului de elevi. 

Pentru prevenirea abandonului scolar se pot desfasura diverse activitati ce pot avea ca scop: 
conştientizarea elevilor cu privire la importanţa, complexitatea şi funcţiile şcolii şi la implicaţiile 
absenteismului şi ale abandonului şcolar, formarea unui comportament responsabil ca elev într–o 
instituţie şcolară. 

 
Profesorul trebuie sa se implice pentru: 
1. identificarea cauzelor absenteismului scolar; 
2. dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de şcoală; 
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3. conştientizarea de catre elevi a urmărilor negative ale absenteismului şcolar; 
4. identificarea valorilor, resurselor importante furnizate de şcoală; 
5. reducerea absenţelor şcolare pe termen lung; 
6. identificarea surselor de stres şcolar; 
7. dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitivă prin 

autocunoaştere si dezvoltare personală; 
8. creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durata. 
 
În scopul prevenirii şi combaterii abandonului scolar în şcoala noastră s-au luat următoarele 

măsuri: 
-  dirigintele şi profesorii clasei monitorizeaza elevii care absentează frecvent de la disciplina lor 

sau de la clasă;  
- săptămânal dirigintele clasei  motiveaz în baza dovezilor absenţele elevilor, din clasele pe care 

le coordonează, conform cu ROFUI; 
- adeverinţele medicale sunt vizate de medicul şcolar  şi  înregistrate la secretariatul şcolii, doar 

dacă nu au depăşit 5 zile de la revenirea elevului la şcoală; 
- in cazul în care părintele solicită telefonic dirigintelui învoirea elevului, părintele va trimite 

dirigintelui cererea de învoire, care va fi adusă la cunoştinţa directorului şi contrasemnată de acesta; 
- in situaţii speciale, care presupun părăsirea incintei şcolii de către elev acesta va putea părăsi 

liceul cu bilet de voie semnat de diriginte şi avizat de director; 
- dirigintele care constată numărul mare de absenţe ale unor elevi în urma consultării 

săptămânale a caietului de monitorizare al absenţelor ia legătura cu elevul pentru a identifica 
motivul absenţelor şi de asemenea cu familia sau tutorii legali ai elevilor; 

- până în data de 5 a lunii în curs diriginţii claselor  completeaza fişa de monitorizare lunară a 
absenţelor elevilor şi o  depun la secretariatul sau direcţiunea şcolii; 

- se va afişa lunar situaţia absenţelor pe clase in sala profesorală; 
- lunar Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie este informat asupra situaţiei 

absenţelor şi măsurilor luate de diriginţi şi consiliile profesorilor claselor; 
Diriginţii pot solicita sprijinul psihologului şcolar în alegerea programului, activităţilor de 

intervenţie privind prevenirea abvandonului scolar. 
Alte activitati ce pot fi desfasurate pentru prevenirea abandonului scolar: aplicarea 

chestionarului pentru evaluarea riscului de abandon şcolar;activităţi de creştere a stimei  elevilor şi 
de comunicare interpersonală; activităţi prin care să argumen-teze importanţa motivaţiei pt. învăţare 
şi educaţie; antrenarea colegilor de clasă: unul sau mai mulţi colegi ai copilului se oferă să-l ajute la 
disciplinele respective; efectuarea unei anchete sociale dacă situaţia socio-economică a familiei este 
precară şi/sau sunt suspiciuni de neglijare sau abuz asupra copilului (primărie); consilierea şi 
orientarea profesională a părintilor. 
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Cauze  şi modalităţi de prevenire a abandonului şcolar 

 

 

Prof. înv. primar Carmen Buhaş 
 
 
 
Abandonul şcolar este o rană a sistemului de învăţământ românesc care se măreşte în fiecare an.  
 
Studiile realizate de Organizaţia „Salvaţi Copiii“  au dezvăluit că rata de părăsire timpurie a 

şcolii este de 26,6% în zonele rurale, 17,4% în oraşe mici şi suburbii şi scade la 6,2% în municipii. 
 
Accesul la educaţie şi în special la o educaţie de calitate este unul dintre drepturile fundamentale 

ale copilului, dar şi al societăţii.  
 
Familia este un factor important şi de răspundere a educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund de ea 

în faţa societăţii, a fericirii copiilor şi a vieţii lor. A.S. Makarenko (psiholog şi pedagog) 
 
 
Dintre cauzele care duc la abandonul  şcolar  putem enumera: 
 
 Lipsa resurselor materiale si implicit lipsa unui loc de muncă în familiile numeroase şi 

dezorganizate. 

 Modelul educaţional oferit de părinţi.Adesea elevii care ajung să renunţe la educaţie provin 

din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este însă mult mai influent. Familiile unde există fraţi 

mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Încrederea scăzută în educaţie. 

 Implicarea în activităţi care se află la limita legii.. etc. 

 
 
Printre modalitaţile de  prevenire a abandonului şcolar, cele mai importante  ar fi implicarea 

autorităţilor şi a comunităţii.  
 
Doar dacă există un liant între acestea putem ajuta la reducerea abandonului şcolar. Trebuie să 

conştientizăm ca doar  prin educaţie ne putem asigura un viitor.  
Un popor fără cultură, este un popor uşor de manipulat. 
                                                                                             (Immanuel Kant) 
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Abandonul școlar –cauze și măsuri de prevenție 
 
 

Prof. Svetlana Ceapă 
Școala Gimnazială “Miron Costin”, Galați 

 
 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă cu care se confruntă societatea contemporană, pentru 
că în ziua de azi,  școala nu  mai este  percepută ca valoare în sine.  

 
Cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă 

de dificultăți sociale. Pentru o mai bună intervenţie se impune realizarea unui program care să 
urmărească dezvoltarea competenţelor celor responsabili pentru prevenirea şi rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar.  

 
Cauzele reale care pot duce la apariţia absenteismului și ulterior a abandonului școlar  pot fi de 

natură: social familială și pedagogică. 
 
Cauze social – familiale: 
 Familii dezorganizate;  
 Stările conflictuale dintre părinţi, care generează o atmosferă nefavorabilă pentru copii; 
 Indiferenţa unor părinţi faţă de situaţia şcolară a copiilor;  
 Lipsa de supraveghere din partea părinţilor;  
 Starea materială precară;  
 Condiţii de trai nefavorabile;  
 Lipsuri în dotarea elevului cu cele necesare pentru şcoală;  
 Lipsa influențelor educative pozitive (în familie sau în anturajul copiilor).  

Cauze pedagogice: 
 Cunoașterea insuficientă a elevilor şi de aici nerespectarea particularităţilor de vârstă şi 

individuale ale acestora; 
 Insuficienta pregătire profesională si psiho-pedagogică a unor cadre didactice,  precum şi 

lipsa unor cursuri de formare continuă;  
 Insuficienta folosire a metodelor activ-participative, care să stimuleze dezvoltarea 

capacităţilor intelectuale ale elevilor; 
 Lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru stimularea interesului elevilor faţă de 

învăţătură.  

Dezinteresul cadrelor didactice faţă de preocupările şi de dorinţele elevilor este urmat de 
reticenţa celor din urmă faţă de şcoală.  

Elevii au nevoie de un climat concurenţial în care să-şi pună în valoare aptitudinile şi calităţile. 
Lipsa acestuia îi descurajează şi, nu de puţine ori, îi alungă din şcoală în faţa televizorului sau de-a 
dreptul în găştile de cartier.  

Motive care determină frecvenţa şcolară neritmică pot fi: anturajul (prietenii); teama de 
corigenţă; probleme de sănătate; atitudinea profesorului (relaţia profesor-elev, stilul de predare, 
personalitatea profesorului); probleme familiale (conflicte, situaţie materială precară etc.); 
supraîncărcarea orarului şcolar în detrimentul timpului liber; lipsa de motivaţie (dezinteres) pentru 
disciplina respectivă; stilul permisiv al profesorului (omiterea consemnării absenţelor în catalog, 
acordarea cu uşurinţă a mediilor de trecere); suprasolicitarea informaţională (programe şcolare 
încărcate); neasigurarea unei baze materiale şcolare viabile; neîncrederea în perspectivele socio-
profesionale oferite de diploma de absolvire.  
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Soluţii pentru îmbunătăţirea frecvenţei: colaborare mai strânsă şcoală-familie, schimbarea 
mentalităţii elevilor privind actul de învăţare; respectarea strictă a regulamentului privind 
sancţiunile date elevilor pentru absenţe nemotivate. 

 
Reducerea absenteismului şcolar va duce la un procent mai mic al abandonului şcolar şi al 

delincvenţei juvenile. Un efect pe termen lung al acestui proces este acela de a crea o societate 
educată cu valori stabile. 

 
 
Măsuri de prevenţie şi reducere a abandonului şcolar: 
 
 Identificarea  surselor de stres şcolar şi reducerea acestora; 
 Conştientizarea reacţiilor la stres; 
 Dezvoltarea stimei de sine a elevilor; 
 Construirea unei imagini de sine pozitivă a elevilor; 
 Autoacceptarea, afirmarea de sine, intercunoaştere şi creşterea coeziunii grupului din care 

aceştia fac parte; 
 Dezvoltarea asertivităţii; 
 Însuşirea modalităţilor de prevenire a reacţiilor defensive în comunicare;  
 Învăţarea unor strategii de a rezista la presiunea grupului; 
 Dezvoltarea comunicării pozitive cu ceilalţi;  
 Facilitarea exprimării emoţionale; 
 Dezvoltarea capacităţii de autoanaliză a rezultatelor; 
 Dezvoltarea capacităţii de apreciere şi utilizare a potenţialului propriu; 
 Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată; 
 Identificarea unor idei, atitudini negative faţă de şcoală şi corectarea lor. 

 
Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ primar, gimnazial, liceal, trebuie 

urmărit cu mare atenţie cum evoluează, cum se menţine în sistemul educativ, făcându-l cât mai 
eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din 
care provine copilul, pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar.  

 
Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca educația 

copiilor să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să nu uităm că acesta 
depinde foarte mult de familie. 
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Cauze ale abandonului şcolar 

 
 

prof. CHECICHEIŞ  SANDA-FLORINA 
Şc. Gimnazială Nr. 11, Oradea 

 
 
 
Societatea de azi impune un ideal educaţional pe care educaţia îl promovează, iar în aceste 

condiţii, imaginea şcolii în comunitate trebuie să fie una pozitivă. Astfel, trebuie împiedicat 
abandonul şcolar, prin urmărirea cauzelor care ar putea duce la un pas greşit din partea elevului şi a 
părinţilor.  

Abandonul şcolar afectează şi  imaginea şcolii, ceea ce într-o societate a cunoaşterii nu este de 
dorit. În calitate de consilier educativ al clasei, observ comportamentul unor  elevi-problemă, care 
riscă să devină cazuri de abandon şcolar. 

Am pornit de la formularea unor întrebări orientative, cum ar fi:  
Care sunt punctele tari şi punctele slabe ale elevului?/ Care sunt cauzele acestor 

comportamente?/ Cum ar putea fi caracterizată relaţia sa cu familia? Dar cu colegii şi profesorii?/ 
Ce poate face şcoala pentru ameliorarea comportamentului său? Dar familia? 

Valorificând observaţiile din caietul dirigintelui, discuţiile cu tatăl elevului, dezbaterile cu elevii 
clasei, observaţiile profesorilor care predau la clasă cât şi ale psihologului şcolar, invitat la câteva 
ore de consiliere, am stabilit punctele tari/ slabe, ale elevului 

PUNCTE  FORTE PUNCTE SLABE 
- elevul nu a avut conflicte majore cu părinţii; 
- elevul este sociabil şi îşi doreşte prieteni; 
- îi place să socializeze cu prietenii; 
 

- temperamentul coleric; 
- toleranţa scăzută la frustrare; 
- lipsa de motivaţie şi interes pentru 
activitatea şcolară; 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 
- veniturile familiei sunt suficiente; 
- condiţiile de locuit sunt decente; 
- nu a fost supus unor sancţiuni parentale 
violente nemeritate; 
- elevul recunoaşte autoritatea paternă; 
 
 

- etichetarea lui ca elev-problemă; 
- neimplicarea obiectivă a tatălui în educarea 
copilului, considerând că educaţia pe care i-o 
oferă este suficientă pentru ca acesta să se 
descurce în viaţă; 
- creşterea numărului de absenţe, cauzate fie 
de întârzierea la cursuri, fie de fuga de la 
ultimele ore de curs şi chiar din cauza 
neglijenţei familiale, care nu a prezentat 
adeverinţe medicale dacă elevul a fost bolnav 
câteva zile (situaţie care s-a repetat de mai 
multe ori); 
- posibilitatea repetării anului şcolar din 
cauza corigenţelor pe primul semestru; 
 

 
Intervenţia familiei cu alt sistem de reguli cu sancţiuni şi recompense ar fi una dintre primele 

soluţii, consilierea elevului pentru a-şi identifica calităţi, abilităţi, interese valorizate pozitiv în 
societate; încurajarea valorificării acestora în cadrul programelor iniţiate  de şcoală şi formarea unei 
stime de sine pozitive în aceste noi contexte - să conștientizeze responsabilitatea pe care o are 
pentru comportamentul și atitudinea elevului. 
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Intervenţia şcolii se bazează pe un regulament cu sancţiuni şi recompense şi implicarea elevului 
într-un demers de asistenţă psiho-pedagogică; organizarea de activități extrașcolare prin care să se 
valorizeze punctele tari ale elevului. 

Identificarea şi implicarea unor elevi-resursă în derularea programelor de prevenire şi combatere 
a abandonului şcolar, initierea unor programe extraşcolare în care să fie implicaţi şi părinţii - Şcoala 
părinţilor (învăţarea unor modalităţi de gestionare eficientă a relaţiei părinte-copil), sunt alte 
modalităţi de prevenire ale abandonului şcolar. 

Școala este o instanță socializatoare și mediul pe care îl dezvoltă are mare influență asupra 
formării personalității elevilor. Ne revine sarcina dificilă de a modela caractere, de a le orienta spre 
un drum corect în viaţă. Orice elev poate reprezenta un potenţial care nu trebuie pierdut. 
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METODE DE INTEGRARE A ELEVILOR DIN FAMILII VULNERABILE 

 
 

Prof. inv. presc. Ciucu Gabriela 
G. P. P. Lumea Copiilor, Topoloveni Arges 

 
 
Participarea la educație este un drept și o obligație a copiilor de pretutindeni.  
Drepturile copiilor prevăd înscrierea în învățământul românesc a tuturor copiilor care au vârsta 

cuprinsă între 3 ani și până la 20-22 ani – conform particularităților de vârstă și individuale, pe 
niveluri de grupă – preșcolar, primar, gimnazial, liceal, universitar, în funcție de posibilitățile 
fiecăruia. Copiii care au vârsta cel puțin până la clasa a X-a se înscriu în învățământul obligatoriu de 
masă. 

Statisticile arată că sunt foarte mulți copii în situația de abandon școlar si ei provin din familii 
vulnerabile. 

Putem spune că abandonul școlar constă în decizia de a întrerupe parcursul școlar, înainte de 
finalizarea unui ciclu de învățământ si asta se datoreaza in mare parte faptului ca familia nu este 
alaturi de copil,nu cunaste nevoile de dezvoltare ale acestuia.  

Există definiții care asociază abandonul școlar părăsirii timpurii a unui parcurs educativ înainte 
de obținerea unei diplome. În situația abandonului școlar se regăsește copilul care este înscris anul 
acesta într-un nivel de studiu, iar anul următor nu se mai regăsește în nici o formă de educație.  

Copiii care rămân repetenți sunt predispuși abandonului școlar. Se rușinează că sunt mai mari 
decât copiii cu care învață și încep să lipsească din ce în ce mai mult. 

Indiferența părinților, neascultarea copiilor, crește numărul celor care pe zi ce trece nu mai 
termină nici 8 clase, nu se mai înscriu la o școală profesională sau la un liceu pentru a obține o 
calificare. 

Nivelul de educație al părinților constituie un alt motiv care stimulează neparticiparea la 
procesul de educație. 

În cei 23 de ani de activitate am constatat că elevii cu risc de abandon școlar se văd din 
grădiniță.  

Frecventează grădinița cu multă greutate,gasesc tot felul de motivatii pentru aceste absente 
Cauzele sunt multiple. Atunci când copilul are o problemă este motivat, dar când începe cu ,,Nu 

vreau” sau pleacă de acasă, se joacă pe stradă, merge la cunoscuți sau rude atunci aceștia sunt copiii 
care devin în ciclurile următoare cu risc de abandon.  

Educatoarele  trebuie să mențină colaborarea cu familia, , să apeleze la ceilalți factori – 
parteneri în educație – poliție, biserică, primărie și așa se recuperează o serie de copiii care pornesc 
pe căi greșite. 

Sunt copii a căror situație financiară îi presează și-i aduce spre abandon școlar. Pentru acești 
copii am căutat sponsori sau am participat din buget personal pentru achiziția de hăinuțe, materiale 
necesare desfasurarii activitatilor la grădiniță.  

Nu putem spune că au un spațiu de locuit confortabil. În urma unei analize atente am constatat 
că acești copii cu risc de abandon, provin din familiile care la rândul lor au abandonat școala sau au 
fost scoși din evidență datorită numărului mare de absenți, nefrecventării școlii. 

Concluzia este – un sistem educativ democratic și de succes este acela care nu are în vedere 
formarea elitelor ci formarea tuturor tinerilor în manieră adoptată posibilităților, nevoilor si 
intereselor celor care învață. 

Lupta pentru prevenirea abandonului școlar este o prioritate a învățământului din toate țările 
europene. 
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Organizarea spațiului educațional din grădiniță-  
factor important in reducerea  abandonului scolar 

 
 

Prof. Comarzan Daniela 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Pașcani 

 
 

Educaţia pentru toţi se adresează tuturor vârstelor, presupune o dezvoltare încă din primele 
momente ale vieţii, dar şi necesitatea asigurării unor condiţii optime pentru învăţare şi educaţie în 
perioada micii copilării.  

Dezvoltarea timpurie, integrată, a copiilor este o prioritate a UNICEF, cu rol determinant în 
îndeplinirea obiectivului de dezvoltare al Mileniului Trei şi anume: asigurarea absolvirii ciclului 
complet de învăţământ primar de către toţi copiii, fete şi băieţi. E necesară implementarea unor 
strategii coerente de dezvoltare a conştiinţei părinţilor în spiritul toleranţei şi nediscriminării, al 
acceptării şi oferirii de şanse egale pentru toţi, ştiut fiind cât învaţă copiii prin imitaţie, alături de 
care se impun eliminarea segregării şi discriminării de orice tip. 

Recunoaşterea valenţelor formative ale mediului educaţional este una din ideile deosebit de 
valoroase promovate de reforma învăţământului preşcolar.  

În acest sens, într-un program educativ la vârstele timpurii este foarte important să acordăm o 
atenţie deosebită amenajării spaţiului. 

Spaţiul constituie contextul material în care se desfăşoară educaţia. El trimite permanent mesaje 
copilului, mesaje care sunt esenţiale pentru dezvoltarea acestuia şi constituie elemente de bază în 
experienţa sa de viaţă. n grădiniţă, spaţiul este special amenajat pentru copii, în aşa fel încât acesta 
să trimită copilului mesaje cu suport educativ, în sprijinul dezvoltării lui.  

Amenajarea spaţiului grupei într-o nouă manieră, care să nu mai imite modelul şcolar ci să ofere 
ocazii de joc liber şi creativ, corespunde în fapt cu organizarea ariilor de stimulare. Acestea sunt 
colţuri, ateliere, sectoare, centre, domenii, locuri in care sunt puse materialele didactice la îndemâna 
copiilor, într-o manieră care să dea prilejul desfăşurării unor activităţi menite să dezvolte copilul 
psihic şi fizic.  

Copiii învaţă prin joc, iar învăţarea eficientă depinde de mediul învăţării. Un mediu eficient 
pentru învăţare este un mediu care favorizează jocul liber ales. Jocul pe care copilul îl alege din 
opţiunile pe care i le propune mediul este un joc creativ şi liber.  Jocul liber sau dirijat, realizat într-
un spaţiu organizat pe arii de stimulare, contribuie  în mod esenţial la dezvoltarea copilului in toate 
domeniile.     

Mediul este confortabil, primitor, securizant şi stimulativ în măsura în care copiii găsesc în el 
materiale care să-i provoace la acţiuni care îi interesează. Spaţiul educaţional oferă siguranţă 
emoţională şi afectivă atunci când educatoarea, cunoscându-şi bine copiii din grupă, organizează şi 
amenajează ambientul astfel încât aceştia să poată desfăşura activităţi potrivite dezvoltării 
individuale.  

Lucrând în grupuri mici, copiii pun întrebări, comunică între ei şi cu educatoarea, antrenându-şi 
structurile de bază ale limbajului. Dacă găsesc în spaţiul grupei acele jocuri şi jucării pe care şi le 
doresc şi care le oferă şansa exersării unor capacităţi individuale, copiii vor învăţa jucându-se, 
aproape fără efort.   

Într-un astfel de aranjament al spaţiului, copiii au ocazia de a se întâlni în activitatea lor, iar 
educatoarea poate orienta indirect relaţiile lor spre comunicare, cooperare, colaborare, respect, 
negociere, acceptare, toleranţă, prietenie, etc., ceea ce duce la formarea unor aptitudini şi atitudini 
necesare adaptării eficiente socio - individuale.   

Spaţiul amenajat pe arii de stimulare ajută copiii să-şi dezvolte personalitatea prin faptul că le 
lasă posibilitatea de a alege singuri unde, cu ce, cu cine şi cât se joacă, îşi asumă responsabilităţi 
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pentru alegerile făcute, percep activităţile ca fiind reuşite deoarece sunt potrivite nivelului lor de 
dezvoltare şi nu vor resimţi o frustrare ca urmare a faptului că sunt constrânşi să participe la 
activităţi care sunt fie prea dificile, fie prea uşoare. Alegând singuri şi asumându-şi 
responsabilitatea deciziei, copiii devin independenţi, capabili să se descurce singuri, încrezători în 
propriile forţe ceea ce duce la formarea unei imagini de sine pozitive.                     

Spaţiul amenajat pe arii de stimulare ajută copiii să-şi dezvolte personalitatea prin faptul că le 
lasă posibilitatea de a alege singuri unde, cu ce, cu cine şi cât se joacă, îşi asumă responsabilităţi 
pentru alegerile făcute, percep activităţile ca fiind reuşite deoarece sunt potrivite nivelului lor de 
dezvoltare şi nu vor resimţi o frustrare ca urmare a faptului că sunt constrânşi să participe la 
activităţi care sunt fie prea dificile, fie prea uşoare.  

Alegând singuri şi asumându-şi responsabilitatea deciziei, copiii devin independenţi, capabili să 
se descurce singuri, încrezători în propriile forţe ceea ce duce la formarea unei imagini de sine 
pozitive.                      

Ce sunt ariile/centrele/zonele de interes/de stimulare?  Ariile sunt spaţii educative care 
stimulează dezvoltarea copiilor prin propunerile de joc pe care le oferă acestora. Este important ca 
ariile să fie aranjate astfel încât să exprime ordine şi siguranţă pentru copil. Ordinea este un element 
de bază dar care nu trebuie exagerat.  

Aşadar, jocurile şi jucăriile trebuie să fie ordonate dar accesibile copiilor care vor învăţa să le 
aranjeze la locul lor după ce le-au folosit. De asemenea, un joc început nu se întrerupe iar o 
construcţie neterminată nu se descompune, pentru că valoarea produsului propriu este mai 
importantă pentru copii decât ordinea în sine.  

Ariile sunt o altă amenajare a spaţiului, prin împărţirea lui în spaţii diferite, cu scopuri de 
cunoaştere şi dezvoltare experienţială a copilului, o altă aşezare a jocurilor şi jucăriilor în sală, o altă 
antrenare în joc şi activitate a copiilor după reguli în care se stimulează motivaţia internă şi 
respectul de sine.   

Ariile sunt o altă amenajare a spaţiului, prin împărţirea lui în spaţii diferite, cu scopuri de 
cunoaştere şi dezvoltare experienţială a copilului, o altă aşezare a jocurilor şi jucăriilor în sală, o altă 
antrenare în joc şi activitate a copiilor după reguli în care se stimulează motivaţia internă şi 
respectul de sine.     

Ariile de stimulare corespund activităţilor generale de tip uman. Este vorba de activităţi de 
cunoaştere şi comunicare, de manevrare şi mânuire a obiectelor, de identificare cu rolurile sociale, 
de creaţie şi exprimare artistică, de mişcare, de însuşire a semnelor şi simbolurilor de 
comunicare.             

Ariile de stimulare sunt moduri de amenajare a spaţiului educativ care îl apropie pe copil de 
cunoaştere prin intermediul unei învăţări experienţiale. Amenajarea ariilor este de fapt crearea 
permanentă a ocaziilor de experimentare şi învăţare. Prin aranjarea ariilor, educatoarea transmite 
copiilor o influenţă educativă planificată şi indirectă.   

 
Loc pentru individualizarea educaţiei                   
Ariile oferă educatoarei posibilitatea individualizării atât prin lucrul faţă în faţă cu copilul, cât şi 

în grupe spontane sau organizate. Materialele dispuse în ariile de stimulare trebuie să fie variate şi 
să stimuleze curiozitatea fiecărui preşcolar. Fiecare copil are nivelul, ritmul şi stilul său de învăţare 
şi dezvoltare.  

Sectorizarea oferă şansa de a se organiza astfel mediul educativ încât copiii să-şi antreneze 
capacităţile şi competenţele care să le asigure independenţa şi construcţia ascendentă a 
personalităţii.  Prin intermediul ariilor, copiii intră în relaţie cu alţi copii iar educatoarea are rolul de 
a îndruma copiii spre colaborare, negociere, comunicare pentru construirea unor relaţii pozitive şi 
eficiente. 

Educatoarea poate observa comportamentele şi atitudinile copiilor şi poate interveni adecvat 
acolo unde este necesar.  Libertatea copilului de a alege jocul este controlată de educatoare, care 
amenajează spaţiul şi îndrumă copiii prin modalităţi indirecte.     ·                  
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Tipuri de centre/arii/sectoare –  
 
Construcţii cu cuburi (un covor şi un raft în care sunt aşezate cuburi de diferite mărimi şi 

forme). Este o zonă consacrată cuburilor mari, cu ajutorul cărora copilul poate realiza diferita 
construcţii pe covor, implicând imaginaţia şi spiritul său creator,exersând mişcările largi şi cele fine.  

Joc de rol/imaginaţie/aria casei (o casă mică din carton sau lemn, cu obiecte de mărimea 
copiilor, ustensile şi mobilier, truse diferite pentru dramatizare, costume, măşti etc.) Este locul în 
care copiii desfăşoară activităţi casnice şi exersează diferite roluri sociale. Îşi dezvoltă deprinderi de 
cooperare, de comunicare, de limbaj, de manipulare a obiectelor de uz casnic, îşi exersează 
imaginaţia, învaţă să se exprime artistic.  

Zona senzorială/nisip şi apă( un vas mare cu nisip şi un lighean cu apă, diferite forme cu care se 
pot juca). Este zona care stimulează fantezia şi imaginaţia copilului. Acesta îşi dezvoltă capacitatea 
tactil – kinestezică, îşi dezvoltă musculatura şi îşi îmbunătăţeşte coordonarea senzorio - motorie.   

Joc de masă ( măsuţă şi raft în care se găsesc jucării mici şi jocuri de masă). Este o zonă în care 
copilul capătă achiziţii în toate domeniile: cognitiv, socio – afectiv, fizic. Biblioteca/ zona 
liniştită/colţul cărţii şi al poveştii ( rafturi cu cărţi, caiete, instrumente de scris, imagini pe teme 
diferite, măsuţă).  

Această zonă are două mari roluri în grădiniţă:  
  Să apropie copilul de carte şi de simbolurile limbajului;  
  Să ajute copilul să se echilibreze, să se odihnească în anumite momente. În acest sector, 

copiii fac cunoştinţă în mod organizat cu cartea şi cuvântul. Ei învaţă ce reprezintă ea, care este 
valoarea ei şi cum trebuie să o folosească. Cu cât copiii se vor apropia mai repede şi mai adecvat de 
cuvântul scris din cărţi, vor reuşi să descifreze mai repede scrisul şi cititul în perioada şcolară.  

Arte plastice (acuarele, guaşe, tempera, hârtie albă şi colorată, lipici, aţă, măsuţă şi raft în care 
sunt aşezate în ordine toate materialele ). În această zonă copiii realizează activităţi de desen, 
dactilopictură, activităţi practice, colaje. Este o zonă liniştită, simplă, care trezeşte imaginaţia şi 
spiritul creator al copilului. 

Ştiinţa/colţul naturii vii ( plante, mici animale de casă, acvariu cu peştişori, seminţe, vase pentru 
experienţe, etc.). Aici este locul unde copiii îşi asumă diferite responsabilităţi, realizează mici 
experienţe sub îndrumarea educatoarei, fac diferite observaţii. Pentru o bună desfăşurare a 
activităţilor în cadrul ariilor de stimulare, educatoarea împreună cu copiii stabilesc la începutul 
anului, atunci când sunt prezentate centrele şi materialele corespunzătoare, nişte reguli care trebuie 
respectate de către copii.  

             
Pentru amenajarea utilă a sălii de grupă, educatoarea trebuie să ţină cont de următoarele cerinţe: 
 
-să planifice activităţile înainte de amenajarea spaţiului; 
-să planifice amenajări ale mobilierului cât mai flexibile, în aşa fel încât ariile să poată fi extinse 

sau reduse în funcţie de cerinţele activităţilor; 
-să aranjeze materialele la nivelul copiilor, în aşa fel încât aceştia să le poată folosi singuri şi să 

le poată pune la loc; 
-să organizeze şi spaţii liniştite, în care copilul să se simtă singur, chiar să se odihnească; 
-să gândească spaţiul pentru mişcare şi libertate de acţiune din partea copilului; 
-să plaseze aria nisip şi apă lângă o sursă de apă şi pe o suprafaţă uşor de curăţat; 
-să plaseze centrele zgomotoase departe de cele care cer linişte şi concentrare; 
-să amenajeze zona bibliotecii într-un spaţiu luminos şi liniştit; 
-colţul naturii are nevoie de lumină, aer şi spaţiu; 
-să aibă în vedere un spaţiu în care copiii să-şi ţină hainele personale;  
-să plaseze mobilierul în aşa fel încât să poată vedea toţi copiii, în toate ariile folosite; 
-să marcheze centrele de interes prin simboluri pe care copiii să le recunoască;             
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Un loc important in organizarea salii de grupa il reprezinta centrul tematic.Acesta este locul 
unde expunem materiale legate de tema proiectului în aşa fel încât copiii să le poată privi şi mânui, 
să se poată juca cu ele, să vorbească şi să citească, să li se citească despre ele, să poată adăuga altele 
noi, produse sau procurate de ei.  

Acesta poate fi un dulăpior, un raft, o cutie de carton, unde vom expune titlul temei şi 
materialele legate de acesta. Procurarea materialelor necesare pentru acest centru tematic se va face 
în urma studierii cu atenţie a temei de către educatoare. Materialele vor fi aduse, de regulă, de către 
copii pentru a fi arătate şi pentru a discuta despre ele, pentru a le studia.  

Adesea, educatoarea va apela la biblioteca publică sau biblioteca şcolii, la un muzeu, la 
persoane fizice sau la instituţii ale comunităţii pentru procurarea unor materiale interesante, 
stimulative, în acord cu tema proiectului. 

Sala de grupă trebuie să îndeplinească şi un rol estetic. Deşi este aglomerată cu jocuri, jucării şi 
diverse materiale, ea trebuie să ofere o imagine globală simplă, plăcută şi de siguranţă pentru copil. 

Concluzionând, putem spune că sala de grupă exprimă creativitatea, flexibilitatea şi competenţa 
profesională a educatoarei si contribuie decisiv la integrarea cu success a copiilor in gradinita si 
reducerea abandonului scolar timpuriu 
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Strategii de optimizare a legăturii între școală,                                              
familie și comunitate, factori in reducere a abandonului scolar 

 

Prof. Comarzan Daniela                                                                
Gradinita cu Program Prelungit nr. 3 Pascani 

 

Numeroasele probleme social- umane cu care se confruntă societatea românească se datorează, 
în mare măsură unei comunicări ineficiente. O comunicare eficientă este unica modalitate prin care 
oamenii își pot sincroniza eforturile, abilitatea de a comunica eficient învățându-se în timp.  

Comunicarea poate fi definită simplu ca fiind procesul de a transmite și de a primi informații. 
Consider că rolul nostru, a celor de la catedră, este să-i învățăm și să-i ajutăm pe părinți să se 
perfecționeze în arta de a comunica cu copiii lor, pentru a-și îndeplini cu succes meseria de părinte, 
educându-i astfel pe copii, prin părinții lor. 

Experiența didactică mi-a oferit permanent exemple edificatoare despre consecințele 
consecințele neparticipării și neimplicării părinților și a partenerilor sociali la derularea procesului 
educativ. Consider că de cele mai multe ori acest lucru poate fi ușor de realizat de către persoane 
care trăiesc în aceeași regiune și vorbesc aceeași limbă. 

Pentru a forma o comunitate, partenerii trebuie să aibă în comun scopuri, convingeri, aspirații, 
cunoștințe - o înțelegere comună - același spirit, cum spun sociologii. Pentru ca procesul de 
învățământ să aibă șansa de a fi eficient, arta comunicării pedagogice asigură depășirea obstacolelor 
interne (emotivitate, percepție greșită, abordări globaliste, stereotipuri, lipsa cunoștințelor de bază) 
și constă în adaptarea permanentă a cadrului didactic la o situație sau la un context care trebuie 
cunoscut și controlat. 

Relația de comunicare conferă procesului de învățământ valoarea unei intervenții educaționale 
complexe, bazată pe un limbaj didactic care determină în structura personalității celui educat 
modificări în forme și inensități diferite, de natură cognitivă, afectivă, atitudinală, acțională. 

Am stabilit modalități de comunicare cu factorii implicați în creșterea și educarea copiilor, 
tematica și termenele pentru acțiunile desfășurate cu părinții, comunitatea locală și instituțiile cu rol 
în formularea și elaborarea sarcinilor educative, respectiv, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Casa 
corpului Didactic Iași, alte instituții culturale și de învățământ. 

În acest sens am continuat convențiile de colaborare și parteneriatele cu familia, biserica, școlile 
din cartier, Casa de Cultură, televiziunea locală. În îndeplinirea acestor scopuri este necesar ca 
părinții, comunitatea să comunice cu copilul, să poată stabili relații de înțelegere unii cu ceilalți. 
Adesea părinții și comunitatea întâmpină dificultăți în cunoașterea opiniilor, atitudinilor, 
proiectelor, sentimentelor și motivelor propriilor lor copii. Abordarea modalităților de îmbunătățire 
a proceselor de comunicare în învățământul primar nu poate fi realizată fără o colaborare cu părinții, 
deoarece „cea mai mare bucurie a părinților este aceea de a-și vedea odraslele sănătoase, cu 
vorbirea și scrierea frumos curgătoare și limpezi ca cristalul”, afirma cel care s-a dăruit ca nimeni 
altul copiilor, Ion Creangă.  

Oferta de servicii pentru comunitate prin intermediul școlii reprezintă o strategie de întărire a 
relațiilor școală- comunitate. Părinții, bunicii, comunitatea în general capătă încredere în școală, 
instituție care devine mai transparentă și mai apropiată de nevoile comunității 
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Pentru comunitate ,Gradinita cu Program Prelungit nr.3 Pașcani ocupă un loc de educație bine 
definit, iar localnicii îi acordă o atenție deosebită fiind parteneri egali în asigurarea unor condiții de 
viață pentru copiii lor. 

Școala susține dezvoltarea unui sistem educațional public, democratic și deschis, caracterizat 
prin competiție transparentă și onestă, cooperare, încurajarea inițiativei individuale și a inovației, 
promovarea inițiativelor care vizează egalitatea șanselor prin educație, formarea centrată pe elev, 
implicarea mai largă a comunității în viața școlii și dezvoltarea unor modele de implementare a 
reformei educaționale care să poată fi replicate ulterior la scară națională.  

Transparența informațiilor cu privire la serviciile oferite de școală și calitatea acestora se asigură 
pe diverse căi, prin acțiuni coordonate la nivel instituțional, mai importante fiind: 

 resursele umane, facilitățile oferite elevilor, aspecte de interes public, în general și pentru 
elevi, în special; 

 organizarea anuală a Zilelor Gradinitei și a altor manifestări de promovare a serviciilor 
educaționale pentru informarea clienților potențiali; 

 publicarea rapoartelor de evaluare instituțională; 

 alte acțiuni de promovare prin mass-media a imaginii și serviciilor școlii. 

A fost promovată imaginea școlii prin organizarea unor activități culturale, schimburi de 
experiență, participarea la concursuri, expoziții, dovedind preocuparea și existența unei activități de 
calitate prin obținerea de premii și diplome. 

Instituția a făcut și face în continuare eforturi remarcabile pentru a-și promova imaginea, 
participă la manifestări importante de anvergură națională (EduFest, Educăm așa), încheie 
parteneriate stabilind relații de colaborare în diverse domenii, participă la evenimente educaționale 
cum ar fi colocviile didactice, simpozioanele, expoziții organizate la nivel local, județean, la C.C.D, 
etc. Toate aceste acțiuni evidențiază deschiderea amplă spre tot ce e nou. 

În gradinită procesul educațional presupune și forme de muncă complementară activităților 
obligatorii. Acest gen de activități, care se desfășoară în afara activităților obligatorii cât și în afara 
școlii, se numesc activități extracurriculare și sunt desfășurate sub îndrumarea profesorilor. În 
cadrul activităților extracurriculare, cu o deosebită influență formativă, sunt incluse toate formele de 
acțiuni care se realizează în afara programului propriu-zis: plimbări, excursii, serbări cu diferite 
ocazii, drumeții, vizite, concursuri educaționale, parteneriate pe diferite teme, etc. 

Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali care: 

 valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile elevilor; 

 organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 
optimizarea procesului de învățământ; 

 formele de organizare sunt  ingenioase, cu caracter educativ; 

 copiii sunt lăsați să-și manifeste spiritul de inițiativă; 

 participarea este liber consimțită, necondiționată și constituie  un suport pentru o activitate 
susținută; 

 are un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup; 

2188



 sunt caracterizate de optimism și umor; 

 creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; 

 urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 

 contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor. 

Pe parcursul anului am desfășurat activitatea opțională Literatură, dramă, creație literară (anexa 
9), unde am desfășurat acțiuni în funcție de evnime ntele care au apărut: teatru de păpuși, 
evenimente locale, excursii, întreceri sportive, vizite, etc. 

Serbările sunt cel mai plăcut mod pentru copii de a arăta ce știu și cine sunt. Am realizat astfel 
de acțiuni cu ocazia Zilei de 1 Decembrie, a sărbătorii Crăciunului, a zilei de 8 Martie, a Zilei 
Europei sau la sfârșit de an școlar, oferindu-le copiilor posibilitatea de a se exprima liber oral sau 
prin muzică. 

Spectacolele, vizionările (teatru de păpuși) constituie o altă formă de activitate extracurriculară 
în școală, prin intermediul cărora copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei. Această formă 
de activitate îl pune pe elev să fie atât în calitate de actor cât și de spectator, în fața unei surse 
inepuizabile de impresii puternice, precum și în faptul că se apelează în permanență la afectivitatea 
copilului.  

Concursurile sunt forme competiționale de activitate extrașcolară, organizate pe diferite teme. 
Am organizat la nivelul școlii concursuri de creație plastică, între clase, dar am participat și la foarte 
multe concursuri naționale unde am obținut foarte multe premii. 

Rolul acestor activități extracurriculare au un caracter colectiv care conduc la sudarea legăturii 
dintre cei mici, îi învață să trăiască în grup, să apațină unui grup. 

Obiectivele propuse au vizat creșterea calității actului educațional, derularea activităților 
extrașcolare și educative conexe valorilor culturale locale, participarea la programe și proiecte. 

Orice program educativ poate deveni eficient în măsura angajării părților componente. În acest 
sens vin în ajutor proiectele educaționale care vizează întărirea relațiilor dintre părinți, copil, dascăl 
și comunitate, creșterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaționale. Inițierea diferitelor 
proiecte de parteneriat educațional sunt benefice atât pentru copii cât și pentru toți factorii implicați: 
școală, familie, comunitate. 

Pentru formarea și dezvoltarea principalelor competențe specifice de bază s-a derulat proiectul 
educațional Accesul la educație pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare pe rromi în cadrul căruia 
s-au desfășurat formări cu directorul unității și s-a realizat îmbunătătțirea dotărilor și a condițiilor 
din mediul școlar. 

În cadrul unității s-au derulat și au fost monitorizate următoarele programe: 

 programe de integrare a copiilor în/ prin comunitate în cadrul căruia s-a elaborat un raport 
Analiza de situații privind integrarea copiilor cu deficiențe; 

 program de educație timpurie organizarea învățământului primar și preprimar derulat în 
județul Iași și în cadrul căruia s-au efectuat formări cu 16 cadre didactice din unitate; 

 program de educație a părinților Educăm așa (anexa 6) derulat în județul Iași și în cadrul 
căruia au fost formați 8 formatori și instructori de părinți în rândul acdrelor didactice de la Gradinita 
cu Program Prelungit nr. 3 Pașcani 
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Abandonul şcolar, fenomen îngrijorător 

 

Prof. Dacu Cătătlina                                                                    
Liceul Tehnologic „Ioan Corivan” Huși 

 

Abandonul şcolar este un fenomen îngrijorător, deoarece el determină efecte negative  atât în 
plan psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va 
pierde tot mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi  ajungând să dezvolte o teamă de 
eşec, cât şi pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanetizat „stigmatizează”, „etichetează” şi 
conduce la o marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente deviante şi infracţionale.  

Abandonul şcolar are la bază mai mulţi factori care pot fi diferiţi, dar cel mai adesea asociaţi, 
elevul se confruntă cu  o serie de dificultăţi şcolare care au ca principale cauze: propria persoană, 
părinţii şi familia, şcoala, comunitatea locală etc. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 
şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu 
e percepută ca valoare în sine. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi 
pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate 
rânduri în şcoală. 

Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formarea morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage atenţia autorităţilor sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie. 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi:  

 integrarea acestor elevi în proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală; 
 găsirea unor soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o 

mai bună comunicare  cu ei, dar şi cu părinţii acestora; 
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 implicarea elevilor în activităţi extracurriculare și de consiliere. 
 
În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 

trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre.  

Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea să 
devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 
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Cauze și modalități de prevenire a abandonului şcolar 

 

Scoala Gimnaziala nr. 1 Pantelimon                                                      
Prof. inv. Primar Dedu Georgiana 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective.  

 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 

copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale.  

 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 

asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. 
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Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 

de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  

 
Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 

manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

 
Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 

de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 
Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 
Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie 
bine organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  
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Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 
dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la 
competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  

 

Bibliografie: 
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ABORDAREA CREATIVITĂȚII PRIN                                                
ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE LA ELEVUL CU DIZABILITĂȚI 

 

 

Prof. inv. presc. Filip Gabriela-Nicoleta 
GPP “Lumea Copiilor”, Topoloveni 

 
 
 

Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și 
specializată a elevilor cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune somatice etc. Este o 
provocare să lucrezi cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile și manifestările tulburărilor 
cu care se confruntă, dar nu este imposibil deoarece și ei au potenţial pentru dezvoltare, doar că este 
necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să fie activat.  

Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se subordonează 
principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la 
particularităţile aptitudinale ale elevilor. În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot 
valorifica cele mai operante modalităţi de lucru, mixând strategiile didactice tradiţionale cu cele 
moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor 
asigura autonomia personală și integrarea socio-profesională. 

Societatea modernă, caracterizată printr-un progres semnificativ ȋn toate domeniile și printr-o 
schimbare a mentalităţilor, are ca scop să integreze ȋn structurile sale toate categoriile de persoane, 
valorizând principiul nondiscriminării și promovând drepturi egale pentru toţi. În  această direcţie se 
ȋnscriu și iniţiativele privind  problematica  persoanelor cu  dizabilităţi, care de multe ori se 
„lovesc” de etichetări sau marginalizare.  

A devenit o necesitate și o prioritate modificarea  reprezentărilor și a atitudinilor ȋn ceea ce ȋi 
privește, de aceea s-au adoptat politci sociale și educaţionale care să le permită  participarea totală și 
activă ȋn viaţa comunităţii, să faciliteze accesul la o educaţie și o  profesionalizare corespunzătoare, 
ȋn acord  cu propriile disponibilităţi. 

Referitor la educaţia copiilor cu cerinţe speciale, sistemul de ȋnvăţământ românesc s-a aliniat 
tendinţelor și cerinţelor internaţionale, susţinând integrarea și incluziunea școlară a acestora, mai 
exact pot fi incluși  ȋn școlile de masă, la activităţile formale și/sau nonformale, li se asigură o 
adapatare  a curriculumului,  iar resursele umane și materiale existente la nivelul instituţiei școlare 
sunt valorificate și ȋmbunătăţite pentru a răspunde nevoilor de formare ale acestor copii. 

Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și 
specializată a  elevilor cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune somatice, etc. Este o 
provocare  să lucrezi cu  copiii  cu CES, având ȋn vedere   caracteristicile  și manifestările  
tulburărilor cu care  se confruntă, dar nu este imposibil deoarece  și ei au potenţial  pentru  
dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să fie activat. 

Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se subordonează 
principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la 
particularităţile aptitudinale ale elevilor.  

În proiectarea  și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai operante 
modalităţi de lucru, mixând strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând diverse 
tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală 
și integrarea socio-profesională. 

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o are 
aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţei pentru 
ȋnvăţare,crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm 
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propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la 
cunoștere și acceptare reciprocă, respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii 

Există multe metode pentru rezolvarea problemelor. Suntem conştienţi că sunt monopoluri 
pentru terapiile destinate acestor copii, dar alternativele educaţionale înseamnă o viziune asupra 
vieţii. În proiectul nostru am avut ca obiectiv să redescoperim şcoala şi miza a fost să lucrăm pe 
baza cuplului părinte-copil. Suntem aici să vedem alte perspective şi modalităţi de abordare asupra 
copiilor. 

Cred că este într-adevăr timpul să redescoperim şcoala, pentru că situaţia actuală pune altfel 
problema. Pedagogiile nondirecţioniste au deja o tradiţie şi este nevoie de o schimbare. Avem 
exemple de reuşite la nivel mondial şi naţional, ceea ce arată că economia socială are resurse să se 
ocupe de fiecare. 

 
 Statistici 
 
Numărul persoanelor cu dizabilităţi din România era, la sfârşitul anului 2012, de 687.596, dintre 

care 60.353 (8,8%) copii şi 627.243 adulţi (91,2%). În cazul copiilor cu dizabilităţi, 49,6% (aproape 
30.000 de copii) dintre aceştia au o dizabilitate gravă (I). Copiii cu dizabilităţi accentuate (II) sau 
medii (III) reprezintă un procent de 20,2%, respectiv 28,6%. Restul, de sub 2%, reprezintă copii cu 
dizabilităţi de grad uşor (IV). În funcţie de tipul dizabilităţii, cel mai preponderent în rândul copiilor 
se regăsesc cele de tip somatic, reprezentând aproape 22% din cazuri (13.000 de cazuri înregistrate), 
urmate de cele de tip asociat (cu 12.625 de cazuri, 21%), mental (11.200 de cazuri, aproape 19%) şi 
psihic (aproape 11.000, 18%).  

 
Tipuri de pedagogii pentru nevoi special 
 
Planul Jena este un concept pedagogic apărut în anul 1920. Iniţiatorul său a fost pedagogul 

german Peter Petersen care în 1924 l-a aplicat la şcoala experimentală a Universităţii Jena din 
Germania. În procesul educaţional se pune accent pe copil şi pe dezvoltarea integrală a 
personalităţii sale. România a introdus Planul Jena în învăţământul preşcolar începând cu anul 1994, 
peste 100 de cadre didactice aplicând Planul Jena în patru judeţe din România şi municipiul 
Bucureşti. 

Alternativa pedagogică „Montessori” a apărut la începutul anului 1907, prin înfiinţarea primei 
instituţii, „Casa dei Bambini” („Casa Copiilor”), în care s-a experimentat cu succes o nouă metodă 
de educaţie iniţiată de Maria Montessori, pedagog şi medic italian. Pedagogia Montessori are ca 
principiu de bază autoeducarea şi aplicarea celor învaţate direct, nemijlocit. Copilul şi, implicit, 
nevoile sale individuale reprezintă centrul pedagogiei Montessori. Acesta este privit ca un om în 
toată firea, i se respectă personalitatea, deoarece este un individ unic şi irepetabil, este ajutat să-şi 
dezvolte voinţa, acordându-i-se libertate asupra hotarârilor sale, este îndrumat să gândească şi să 
acţioneze independent. 

Pedagogia Waldorf a fost creată la începutul secolului XX de către Rudolf Steiner, la iniţiativa 
directorului Waldorf Astoria, Emil Molt. Pedagogia Waldorf aduce în actul predării în mod 
armonios grija pentru cele trei componente ale fiinţei umane: gândire, simţire şi voinţă. În România, 
învăţământul Waldorf este învăţământ de stat. Federaţia Waldorf din România este o organizaţie 
non-profit, care cuprinde 23 de asociaţii Waldorf şi reprezintă la nivel naţional şi internaţional 
interesele grupelor, grădiniţelor, claselor, şcolilor, liceelor şi centrelor de pedagogie curativă din 
România. 

Institutul Lauenstein a fost primul lăcaş de pedagogie curativă de orientare antroposofică, 
întemeiat de Rudolf Steiner, în 1924. Impulsul dat de Steiner a fost dezvoltat de doctorul vienez 
Karl König. În prezent, această metodă alternativă este prezentă în peste 40 de ţări, în care sunt 
cuprinşi aproximativ 12.000 de copii. Începutul activităţii de pedagogie curativă în România este 
legat de primul simpozion internaţional de pedagogie Waldorf şi pedagogie curativă, ce a avut loc la 
Deva, în septembrie 1990. În anul şcolar 2012-2013, în România peste 300 de copii au beneficiat de 
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serviciile oferite de centrele de pedagogie curativă. 
La sfârşitul secolului XX, profesorul francez Celestin Freinet pune bazele unui sistem denumit 

mai târziu pedagogia Freinet. Pedagogia Freinet este activă, participativă şi în întregime centrată pe 
copil. Ea respectă curriculum naţional şi face parte din subsistemul învăţământului alternativ de stat. 
Pedagogia Freinet permite copilului să descopere singur o mare parte din ceea ce învaţă, dezvoltă 
creativitatea şi încrederea de sine. Tipologia educaţiei promovate de Freinet este învăţarea centrată 
pe rezolvarea unor probleme de către grupurile de copii aflate sub îndrumarea cadrelor didactice. 

Asociaţia Internatională Step by Step a luat fiinţă în anul 1999. Organizaţie neguvernamentală, 
înregistrată în Olanda, aceasta reprezintă Asociaţiile Naţionale Step by Step din 29 de ţări din 
Europa, Asia şi America de Sud, din care face parte şi Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare 
Profesională Step by Step România. Step by Step este o alternativă educaţională care 
implementează metode de predare centrate pe copil şi încurajează implicarea familiei şi a 
comunităţii în învăţământul preşcolar şi şcolar. În alternativa Step by Step, copiii sunt încurajaţi să 
facă alegeri, să îşi asume responsabilitatea pentru deciziile lor, să îşi exprime ideile în mod creativ, 
să se ajute reciproc, să îşi dezvolte abilităţile de gândire critică şi să gândească liber. Copiii educaţi 
în spiritul Step by Step reuşesc să definească şi să rezolve singuri problemele cu care se confruntă, 
să comunice uşor cu cei din jur, să înţeleagă şi să negocieze. 

Exemplu: Povestea Elenei 
„Uneori mă doare foarte tare, dar nu îi spun lui mami pentru că mă trimite la spital şi nu mai 

vreau acolo... Azi sunt fericită, copiii ceilalţi s-au jucat cu mine şi, pentru câteva ore, am uitat de 
boală”, sunt gândurile pe care Elena, o fetiţă de câţiva anişori, diagnosticată recent cu cancer în gât 
cu metastază, le aşterne pe jurnalul pe care mama ei îl citeşte, pe ascuns, uneori. În ultimele luni 
viaţa ei s-a schimbat radical - a stat mai mult în spitale decât la şcoală, capacitatea de concentrare 
este din ce în ce mai redusă, s-a ales cu o cicatrice imensă la gât, după operaţie, iar copiii au 
respins-o iniţial pentru că se gândeau că pot lua şi ei această boală (dar, mai târziu, cu ajutorul 
învăţătoarei, au reintegrat-o). „Chiar dacă este destul de deprimată uneori, atunci când mă vede 
supărată sau disperată îmi spune să fiu tare pentru că este alături de mine”, povesteşte mama fetiţei 
care, de când a apărut boala, stă cu ea mai tot timpul. 

La începutul lunii septembrie, cele două sunt din nou împreună la atelierele de creaţie realizate 
în cadrul programului „Să redescoperim şcoala”, în oraşul Voluntari. Elena a decis să deseneze 
floricele viu colorate, o inimă imensă, „cât a mamei” şi un soare mare, galben – culoarea ei 
preferată. „Abia aştept să înceapă şcoala, să îmi cunosc noii colegi, să îmi fac prieteni”, spune ea în 
timp ce decupează. În timp ce Elena  modelează alături de specialiştii proiectului, mama sa şi alţi 
părinţi ai copiilor cu nevoi speciale prezenţi la atelierele de creaţie „Să redescoperim 
şcoala” beneficiază de consiliere psihologică. Aici, în prezenţa unui specialist, părinţii îşi 
împărtăşesc experienţe, îşi dau sfaturi, îşi recomandă doctori, tratamente. Mulţi dintre ei ţin legătura 
şi după finalizarea activităţii. La finalul atelierului, copiii îşi iau acasă creaţiile realizate împreună 
cu părinţii şi abia aşteaptă să revină. 
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RELAŢIA ŞCOALĂ-FAMILIE ÎN PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Profesor Maria Florea 
Școala Gimnazială 

Localitatea: Zau de Câmpie, Județul Mureș 
 
 
O educaţie adevărată, reală, se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Studiile recente arată că problemele în familie şi lipsurile material generează părăsirea timpurie 
a şcolii în mediul rural. Diferite problem, precum apartenenţa la o familie dezorganizată, lipsa de 
educaţie a părinţilor şi neglijenţa lor, lipsa unui loc de muncă, au un impact major asupra 
parcursului şcolar al elevilor cu risc de abandon. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

 Astfel, tot mai multe asociaţii nonguvernamentale s-au coalizat şi trag un semnal de alarma 
asupra efectelor abandonului şcolar, care demonstrează că acest tip de conduită este considerat 
deosebit de grav.  

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.  

În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 
reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc 
investiția cerută de formarea inițială. 

 
Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 

studiem câteva cauze: 
  în zonele defavorizate şcolile sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
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distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din 
cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 – tipologia căminului şi a familiei, cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă.  
 
Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de 
situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 vectori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 vectori de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 climatul negativ debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; 
dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau 
mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
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 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

 
Educaţia pentru toţi este esenţială în perioada actuală, elevul are nevoie permanent de 

deschiderea cadrului didactic, de intervenţie personalizată. 
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Educație fără frontiere!: Relația grădiniță-școală-familie-societate! 

 

Profesor Fundeanu Andreea 

 

 

În ultimii ani, practicile școlare și implicarea familiei alături de comunitate în educarea tinerilor 
încă din perioada pre-școlară, au devenit subiectul a tot mai multor cercetări în domeniul educației.   

Principalii factori ce stau la baza izbucnirii acestui trend sunt slabele rezultatele școlare, 
abandonul școlar în procente tot mai mari în special în cazul copiilor ce provin dintr-un mediu 
defavorizat.   

Acești factori ne determină să conștientizăm importanța familiei și a comunității în obținerea 
unor rezultate școlare pozitive, dar și dezvoltarea laturii sociale a copiilor. 

După cum numeroase studii au dovedit, eficiența învățării este afectată de numeroși factori 
afectivi care provin din sfera familială.   

Emoțiile ce își pun amprenta asupra procesului de învățare pot fi clasificate în factorii ai 
personalității: motivație, stimă de sine, anxietate, inhibiție și alți factori ca: empatie, 
interculturalitate. Factorii personalității sunt rezultatul educației în familie, conturând caracterul 
copilului încă dinainte de începerea grădiniței.  

Motivația este considerată ca fiind principala cauză a succesului sau a eșecului școlar și este 
influențată de factori ca: efortul depus de elev, ambiția, satisfacția; ce se pot schimba odată cu 
vârsta. Nivelul motivației poate scădea datorită unor factori externi ca: presiunea părinților, 
așteptările comunității sau lipsa identificării cu mediul școlar. 

Stima de sine este un factor important atât în domeniul cognitiv, cât și în cel afectiv. Un nivel 
ridicat al stimei de sine reduce inhibiția sau anxietatea și determină elevul să se exprime liber, să 
participe la activități, ceea ce sporește motivația. 

Pe parcursul demersului didactic, acești factori pot interveni în procesul de învățare, 
determinând cadrul didactic să își modifice obiectivele și așteptările cu privire la achizițiile unor 
elevi. Pentru depășirea unor astfel de obstacole, cadrul didactic ar trebui să colaboreze cu familia în 
vederea eliminării factorilor perturbatori și asigurarea unui climat prietenos și sigur atât la grădiniță, 
școală, cât și acasă, în sânul familiei.  

Elevii ai căror părinți sunt implicați în educația acestora reușesc deseori să se adapteze cu 
ușurință, să fie mai motivați în obținerea de rezultate școlare pozitive și să dezvolte un nivel ridicat 
al stimei de sine.  

De asemenea, implicarea părinților se reflectă în comportamentul elevului și abilitățile sociale 
ale acestuia. 

Relația grădiniță-școală-familie-comunitate ar trebui să aibă la bază o comunicare eficientă în 
vederea dezvoltării unor practici școlare care să vizeze promovarea sănătății fizice și psihice, 
crearea unui climat școlar și familial care împreună să motiveze elevul în procesul de învățare.  
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Abandonul școlar. Cauze și modalități de prevenire 

 
 

Prof. Gheorghișor Camelia 
Liceul cu Program Sportiv, Brăila 

 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari. Și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

Maria Montessori 
  

Abandonul școlar este o formă de manifestare a devianței școlare alături de copiat, fuga de la 
școală, absenteismul școlar, vandalismul școlar, violența în școală. Devianța scolară include 
totalitatea conduitelor care se abat de la normele și valorile ce reglementează rol-statusul de școlar, 
aceste norme și valori sunt statuate în regulamentele școlare și în cele de ordine interioară. 

Rata abandonului școlar se stabilește ca raport procentual între numărul elevilor înscriși și 
numărul absolvenților și reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori ai eficienței unui sistem 
de învățământ.  

Fenomenul de abandon școlar nu poate fi estimat cantitativ cu precizie deoarece, pe de o parte, 
există mai mulți elevi care se transferă  la alte școli, care obțin certificate de studii alternative, care 
întrerup școala, apoi revin, iar pe de altă parte, elevii care părăsesc școala pentru a se căsători nu 
sunt încluși în categoria celor care au abandonat. 

Cele mai importante domenii de interes legate de înscrierea în sistemul de învățământ și rata 
abandonului școlar apar în rândurile populației rrome. 

Legislația adoptată de România în ceea ce privește asigurarea accesului la educație concordă cu 
documentele internaționale la care țara noastră a aderat. 

În Declarația Universală a Dreptului Omului, art. 26 se vorbește despre dreptul fiecărei persoane 
la educație. Se precizează că învățământul trebuie să fie gratuit, cel puțin în ceea ce privește 
învățământul elementar și general. 

Cauzalitatea abandonului școlar e deosebit de complexă. 
 
Putem preciza: 
 
a) Inadaptabilitatea elevilor 
Inadaptabilitatea comportamentală a elevilor vizeaza tulburările de relaționare a acestora cu 

părinții, profesorii și colegii și încălcarea regulilor colectivității școlare, respectiv extrașcolare. 
Inadaptabilitatea școlară are un efect imediat asupra personalității elevului. Copilul se resemnează 
sau renunță, devenind amorf, sau se revoltă împotriva insuccesului, încearcă compensări prin care 
să dovedească, pentru el, că poate reuși totuși în unele lucruri. Aceasta duce uneori la 
compotramente deviante. 

 
b)  Stima de sine scazută 
Modul în care se comportă elevii în școală depinde în mare măsură de modul în care se percep 

pe ei înșiși, de modul în care educatorii reacționează cu ei. Activitatile lor, grupul din care fac parte, 
notele, formează cadrul social în care se formează imaginea de sine.  

 
c)  Motivația deficitară 
Incapacitatea elevului de a rezolva satisfăcător conflictul dintre dotare și plăcere, este 

primejdios prin reprezentările pe care le poate avea asupra conturării viitoarei personalități.   
Lenea nu este un defect nativ, ci este expresia aplicării unor stiluri educative deficitare în sânul 
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familiei. Ea poate fi diminuată prin organizarea corectă a regimului de viață a elevului. 
 
d)  Deficiențe organice 
Multe deficiențe organice au efecte negative asupra reușitei școlare a elevului, cum ar fi: 

tulburări de vedere, de auz, de limbaj, tulburări comportamentale, etc. 
În altă ordine de idei putem face referire la: 
 
Cauzele familiale 
Familia este unul din microgrupurile esențiale din care copilul face parte și a cărui evoluție, în 

sens pozitiv sau negativ, influențează în mod intim și inevitabil dezvoltarea celui din urmă, sub 
toate aspectele.  

 
Cauzele legate de mediul școlar 
 
•     Relația profesor - elev această relație este complexă, ținând cont de caracteristicile celor 

două persoane. Personalitatea educatorului poate oferi realități psihice stimulative, tonificatoare sau, 
dimpotrivă, frustante, inhibatoare stresante. Voi enumara cateva situații care pot duce la eșec școlar: 
pregătirea dificitară a profesorului, lipsa de interes a profesorului, absența  aptitudinilor educative 

•    Conflictele individuale în cadrul clasei de elevi. Apariția unor stări de tensiune între elevii 
clasei, poate să ducă la crearea unor subgrupuri și fracțiuni cu caracter închis. În aceste grupuri se 
cultivă preucupări și atitudini cu caracter predelictual sau infracțional de tipul: practicarea jocurilor 
de noroc, furturi sau tâlhării. (Cosmovici A, 1999). 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă.  

Cu toate acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care 
contribuie la implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a 
învăța și a fi, iar dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și elevii sunt capabili să ia decizii 
documentate, putem vorbi de o experiență pozitivă pentru elevi. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 
Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare încercăm să identificăm câteva cauze: 
 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective.     
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 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului.  

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Dezorganizarea vieții de 
familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie;  

 
Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase.  

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar.  

 
La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 

sunt: 
 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 

ales în comunităţile rurale. 
 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 

individual. 
 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 

cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

 Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
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Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Accentul este pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte 
reintegrarea elevilor care au renunţat recent la educaţie.  

 
Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 
 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de 

vârstă.  
 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei.  
 Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 

acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 
 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 

educaţie. 
 Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 

renunţării timpurii la educaţie.  
 Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în 

comunităţile cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt 
frecvente. 

 Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 

 Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 
 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de urmărire a evoluţiei cohortelor şcolare. 
 Motivarea prin premiere a cadrelor didactice. 
Pornind de la exemplele oferite în descrierea celor 19 şcoli analizate, raportul se constituie drept 

o sursă de informaţie despre starea sistemului de învăţământ românesc şi un instrument util pentru 
identificarea şi aplicarea unor soluţii viabile de prevenire a abandonului şcolar timpuriu. 
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RELATIA GRĂDINIȚĂ-ȘCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE 
 

DORALINA GHIȚĂ                                                                   
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN 

 

Parteneriatele Familie - Școală sunt relații colaborative și activități care implică personalul 
școlii, părinții și alți membri ai familiilor elevilor unei școli și beneficiarii direcți ai educației. 
Parteneriatele eficiente se bazează pe încredere reciprocă și respect, pe responsabilitatea împărtășită 
pentru educația tinerilor dintr-o școală.  

De ce sunt parteneriatele Familie-Școală importante? 

Familiile sunt primii educatori ai copiilor lor și acestea continuă să influențeze procesul de 
învățare și dezvoltare al copiilor pe perioada școlii și mult timp după aceea. Școlile au o 
responsabilitate importantă în a oferi fundamentul educațional și a sprijini pregătirea profesională 
dar și modelarea și formarea personalității viitoarelor generații.  

Cercetările au demonstrat că școlile eficiente au un nivel ridicat de implicare a comunității și 
familiei, implicarea fiind strâns legată de invățare, așteptări și comportament. Implicarea familiei 
poate avea un impact major asupra procesului de învățare indiferent de mediul social sau cultural al 
familiei.  

Dezvoltarea acestor relații colaborative presupune dedicare și timp iar implementarea acestora 
trebuie începută încă de la grădiniță. Susținerea familiei încă din învățământul preșcolar îi oferă 
copilului confortul emoțional și pârghiile necesare ancorării în mediul școlar. Pe de altă parte, din 
cauza presiunilor și circumstanțelor uneori nefavorabile, multe familii vor avea nevoie de susținere 
și consiliere pentru a le facilita implicarea activă în viața copiilor lor. Rezultatele acestui efort vor fi 
semnificative. 

Din păcate, dificultățile cu care se confruntă școlile, printre care absenteismul și abandonul 
școlar, violența, dezinteresul elevilor pentru învățare, consumul de alcool, fumatul etc. reprezintă 
amenințări reale pe care școala nu le poate combate făra sprijinul familiilor elevilor și al 
comunității.  

Astfel, școlile care susțin implicarea familiilor și a comunității în educația copiilor vor ajuta la 
dezvoltarea generațiilor viitoare. Astfel, susținerea parteneriatelor solicită o schimbare 
semnificativă de atitudine a tuturor factorilor implicați în educație pentru a crea relații în care se văd 
unii pe ceilalți ca niște aliați și parteneri meniți să contribuie la bunul mers al instituției școlare sub 
toate aspectele. 

Colaborarea instituțiilor de învățământ cu ceilalți factori implicați în procesul de învățământ are 
la bază principii solide,clare și bine definite: 

- toate familiile și școlile cooperează pentru binele copiilor lor. 

- toți copii au dreptul la oportunitatea de a-și exploata la maxim potențialul 

- familiile sunt primii și ulteriorii educatori ai copiilor  

- școlile eficiente oferă un mediu de învățare suportiv 

- familiile și școlile respectă procesul de învățare de calitate precum și calitățile profesionale ale 
educatorilor  

- parteneriatele Școală-Familie se bazează pe responsabilitate reciprocă, respect și încredere. 
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Astfel, toate eforturile factorilor implicați în procesul instructiv-educativ reflectă eficiența 
actului educațional și asimilarea ulterioară a educabililor în societate. 
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PREVENIREA ABANDONULUI  ȘCOLAR 

 

Prof. Grecu-Băiaș Gina-Maria                                                           
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” / Grădinița P. N. Bozovici 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Obiective necesare în prevenirea   abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie 
bine organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
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 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare 
copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului 
şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el 
de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

 

Bibliografie:  

"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei – Bucureşti 2006 
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ABANDONUL ȘCOLAR – CAUZE ȘI PREVENȚIE 

 
 

Prof. Grigoraș Marilena 
Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău 

 
 
 
Reducerea abandonului școlar reprezintă o preocupare constantă a celor implicați în procesul 

educațional. Astfel, de la directorii școlii, la profesori și părinți, toți încearcă să găsească soluții care 
să ducă la scăderea numărului de abandonuri ce au loc în școlile din întreaga țară. În practică însă 
este dificil de rezolvat o problemă pe care societatea nu o poate înțelege pe deplin. 

Analizând fenomenul abandonului școlar se poate observa că o primă problemă o reprezintă 
chiar definiția acestuia în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 
Preuniversitar (ROFUIP). Conform acestuia abandonul școlar apare atunci când un elev „nu 
frecventează cursurile de zi ale unei clase din învățământul obligatoriu, depășind cu mai mult de doi 
ani vârsta clasei respective”  

În practică se constată însă că abandonul școlar este de multe ori declarat eronat de către 
unitățile de învățământ. Astfel, abandonul școlar este declarat atunci când elevul lipsește nemotivat 
o perioadă lungă de timp, iar numărul de absențe depășește unu anumit număr, când în ciuda 
intervenției repetate elevul nu mai frecventează școala sau când nici măcar familia nu mai știe nimic 
despre el. 

„Perioada de grație” până la declararea abandonului școlar se întinde astfel în practică de la 
câteva săptămâni la câțiva ani, iar criteriile de definire a abandonului școlar sunt arbitrare. Fără o 
definiție clară, dar mai ales fără o aplicare unitară a acesteia la nivelul unităților de învățământ este 
imposibil de stabilit care este nivelul real al ratei de abandon școlar și de ce resurse ar fi nevoie 
pentru prevenirea și reducerea acestui fenomen. 

Fie că vorbim de abandonul prematur, fie de abandonarea studiilor la trecerea de la clasa a VIII-
a la clasa a IX-a rata acestora este mai mare în mediul rural.  

Factorii care determină abandonul școlar pot fi împărțite în trei categorii: factorii ce țin de elev 
și familia lui, factori ce țin de comunitatea de proveniență și factori de la nivelul școlii. 

 
Printre factorii care favorizează abandonul școlar la nivelul elevului și al familiei se află: 
 
 Dificultățile materiale - familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 

în a asigura strictul necesar elevilor. Aspecte ca divorțul, alcoolismul, violența în familie sunt 
semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Modelul educațional oferit de părinți sau de frați. De multe ori cei ce abandonează școala 
provin din familii în care părinții nu au mai mult de opt clase. Există însă și excepții, cazuri în care 
elevii își doresc să depășească condiția socială a părinților. În ceea ce privește modelul oferit de 
frați, se constată că frații mai mici tind să reproducă acest model. 

 Intrarea pe piața muncii sau implicarea în activități aflate la limita legii. Prezența pe durata 
semestrelor școlare în activități aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează 
aproape mereu cu renunțarea prematură la educație.  
 

La nivelul comunității, principalele cauze ale abandonului școlar timpuriu sunt: 
 lipsa de securitate în zonă. Există comunități unde cadrele didactice se tem să interacționeze 

cu părinții, iar lipsa de colaborare dintre aceștia contribuie la creșterea riscurilor de abandon școlar. 
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 non-continuarea educației după clasa a VIII-a, absolvenții clasei a VIII-a evită continuarea 
educației la liceu, motivând adesea absența colegilor pentru a-și continua studiile. Sau faptul că 
unitatea școlară unde se poate urma clasa a IX-a este la distanță mare. 

 mariajul timpuriu sau  apariția unui copil sunt factori care împiedică continuarea educației, 
mai ales în comunitățile rurale. 
 

La nivelul școlii, repetențiile repetate și frecvente, integrarea insuficientă în colectivul clasei de 
elevi sau calitatea relațiilor cu profesorii și cu colegii sunt cauze ce duc la abandon școlar. În 
prezent la nivelul școlii numărul acțiunilor de prevenire a abandonului școlar este unul redus.  

Un rol important în prevenirea abandonului școlar timpuriu îl pot avea cadrele didactice, dar 
pentru aceasta este nevoie de implicarea acestora în identificarea problemelor elevilor și solicitarea 
intervenției autorităților atunci când consideră necesar. 

Recomandările pentru diminuarea cauzelor care duc la abandon școlar se adresează în principal 
școlii, deși o mare parte dintre factorii ce determină renunțarea la educație țin de mediul familial și 
de comunitate. În practică accentul este pus pe prevenție și pe reintegrarea elevilor care au renunțat 
recent la educație.  

 

În acest sens ar putea fi făcute următoarele recomandări: 
- Creșterea flexibilității programelor „a doua șansă” atât din punct de vedere a grupurilor de 

vârstă, cât și din punctul de vedere al curriculei. 
- Creșterea atractivității școlii – prin desfășurarea de activități extracurriculare și folosirea 

resurselor școlii pentru atragerea elevilor pentru activități de timp liber. 
- Organizarea de întâlniri între cei ce au abandonat școala și elevii cu risc de abandon școlar 

pentru ca aceștia din urmă să aibă reprezentarea unui posibil viitor 
- Creșterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului școlar și 

renunțării timpurii la educație, susținerea profesorilor în găsirea de soluții pentru creșterea integrării 
elevilor cu risc de abandon școlar. 

- Implicarea ca voluntari a elevilor de clasa a VIII-a și de liceu proveniți din comunități cu risc 
ridicat de abandon în programe de suport pentru alte categorii vulnerabile. 

- Ținerea unei evidențe a situației elevilor aflați în fluxuri de migrație internațională 
circulatorie. 

În urma analizelor făcute literatura de specialitate susține ideea că abandonul școlar este doar 
etapa finală a unui parcurs educațional pe care elevul îl resimte ca un eșec personal, momentul când 
lipsa de motivație atinge nivelul critic și elevul ia decizia să părăsească sistemul de învățământ. De 
aceea este important ca strategia de prevenire a abandonului școlar să se concentreze în primul rând 
pe identificarea elevilor în situație de risc, cu mult înainte ca aceștia să părăsească cursurile. 

La nivelul unităților de învățământ nu există o strategie de prevenire a abandonului școlar, 
măsurile fiind luate de regulă mult prea târziu, după evenimentul de părăsire a sistemului școlar. În 
prezent, una din strategiile de acțiune utilizate în cazul abandonului școlar s-a dovedit a fi coerciția 
(măsură de constrângere aplicată cuiva pentru a-l face să-și îndeplinească o obligație), odată cu 
implicarea instituției poliției. Din păcate însă o astfel de abordare, de tip polițienesc nu va da 
rezultate pozitive în ceea ce privește reducerea cauzelor psihologice ale abandonului școlar. 

 

Bibliografie: 
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Cristina Neamtu- Devianta scolara - Editura Polirom 2003 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
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Abandonul  Școlar 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Prof. înv/primar: Huțan Mirela-Ileana 
Șcala Gimnazială Nr. 3 , Vicovu de Sus-Suceava 

 
 

Abandonul școlar este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă în ultimul timp 
învățământul românesc , mai ales în rândul copiilor de etnie romă, din sânul familiilor sărace din 
mediul rural sau cei cu dizabilități fizice. De la an la an, rata abandonului școlar este în continuă 
creștere. Începând cu anul 2010 rata abandonului școlar la nivel global a ajuns la 61 de milioane de 
copii de vârsta învățământului primar și 71 de milioane de copii de gimnaziu, potrivit unui raport 
realizat de UNICEF. 

O primă cauză a abandonului școlar și una dintre cele mai importante este sărăcia. Nu contează 
etnia din care face parte copilul, sărăcia, face ca multe dintre familiile fără posibilități financiare să 
renunțe în a-și trimite copiii la școală deoarece nu-i mai pot întreține, preferând astfel să îi integreze 
pe aceștia în activitățile casnice, în gospodărie. De obicei fetele de etnie romă sunt ținute acasă 
pentru a avea grijă de gospodărie, dar și de frații mai mici. Este o realitate crudă a zilelor noastre cu 
care ne confruntăm și noi cadrele didactice. 

O altă cauză frecventă a abandonului școlar sunt și problemele din familie. Certurile dintre 
părinți, violența de orice fel, divorțurile, duc de cele mai multe ori la abandonul școlar. Copiii 
proveniți din familiile dezorganizate ajung în cele din urmă să abandoneze școala. 

Nu mulți sunt și copiii care renunță la școală deoarece, din lipsa unei atente îngrijiri din partea 
părinților, se văd puși în situația de a rămâne repetenți, deoarece nu reușesc sa parcurgă toată 
materia, tot volumul de cunoștințe. Toate aceste cauze sunt de natură psihologică, în care elevul se 
simte frustrat, inferior față de copiii de vârsta sa, de aici poate apărea și sentimentul de anxietate și 
refuzul de a mai merge la școală. 

Relația pe care o are elevul cu cadrul didactic poate duce la abandonul școlar. Această cauză 
ține de factorii psihopedagogici. Elevul se simte evaluat subiectiv sau nu poate găsi o relaționare 
bună între educația pe care o primește și aspirațiile sale. 

O altă cauză a abandonului școlar în ultimul timp o reprezintă și copiii cu anumite dizabilități 
care neavând un sprijin real ajung să abandoneze școala. Lipsa persoanelor specializate, a 
profesorilor de sprijin, a unui curriculum adaptat cerințelor speciale fac ca de cele mai multe ori 
acești elevi să abandoneze școala. 

În ultima perioadă , la nivel național au fost demarate numeroase programe de reintegrare a 
copiilor în școli, mai ales în comunitățile de romi, dar și în mediul rural. Prevenirea abandonului 
școlar este un proces destul de dificil și de durată. Specialiștii trebuie să lupte de cele mai multe ori 
cu barierele sociale, cu familiile dezbinate care refuză să-și trimită copiii la școală. Pentru a prevenii 
abandonul școlar trebuie să-i facem pe cei implicați să conștientizeze cât de importantă este 
educația. Succesul școlar poate să aducă o viață mai bună, plină de satisfacții. 

Cadrul didactic are și el un rol important în prevenirea abandonului școlar. O mai bună 
intervenție a cadrului didactic în procesul instructiv-educativ, dar și intervenția acestuia la nivelul 
factorilor de risc-individuali, familiali, școlari și psihologici, pot prevenii abandonul școlar al 
elevilor care prezintă anumiți factori de risc. 
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Un program de prevenire a abandonului școlar ar putea avea ca obiective: 

 Identificarea elevilor aflați în abandon sau risc de abandon școlar în vederea menținerii 
acestora în sistemul de învățământ  

 Implicarea familiei în reabilitarea școlară a elevului prin participarea acesteia la diferite 
activități organizate  

 Creșterea gradului de implicare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon 
școlar sau risc de abandon școlar 

Dacă toate aceste obiective vor fi împlinite în cadrul unui program, abandonul școlar nu va mai 
reprezenta un pericol. 

Școala trebuie să găsească soluții pentru recuperare copiilor care prezintă un risc crescut de 
abandon școlar. Aceste demersuri ar trebui realizate în colaborare cu familia, cu alți specialiști, cum 
ar fi: psiholog școlar, profesor de sprijin acolo unde este nevoie.  

Realitatea este că nu toate instituțiile de învățământ dispun de serviciile unor specialiști, ceea ce 
duce la implicarea doar a cadrului didactic de la clasă în procesul de recuperare a elevului cu 
abandon școlar.  

Școala nu e singurul loc care se ocupă de educarea copiilor, dar din punct de vedere al educației, 
este cea care orientează și oferă o bază sigură pentru viitorul copilului. În acest scop, un rol 
important, alături de cadrele didactice, îl au și părinții copiilor. 

Între școală, familie și comunitate se poate realiza un parteneriat educațional care presupune 
nevoia unei comuniuni în ceea ce privește obiectivele propuse actului educativ și care aduce un 
aport semnificativ în viitorul copilului.  

Punerea în practică a parteneriatului presupune deschiderea către resursele comunității și 
lărgirea cadrului de desfășurare a activității din școală pentru integrarea acestor resurse 

(serbări, întreceri sportive, evenimente). 

Pentru a recupera un copil sortit abandonului este nevoie de mult efort din partea celor implicați, 
de multă dăruire și multă dragoste. Este greu , dar nu imposibil , iar rezultatul poate fi de cele mai 
multe ori extraordinar. 
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Abandonul școlar la romi-cauze și modalități de prevenire 
 
 

Prof. Ionescu Ionela Milvia 
Șc. Gimn. Nr. 1 Bumbești-Jiu, Jud. Gorj 

 
 

În cadrul acestui studiu, au fost intervievaţi: părinţi cu copii romi de vârstă şcolară, copii romi 
cuprinşi şi necuprinşi în sistemul obligatoriu de învăţământ, directori de unităţi de învăţământ, cadre 
didactice şi unităţi de învăţământ situate pe raza administrativ-teritorială a comunităţilor de romi 
identificate. Din aceste date au reieşit câteva aspecte pe care dorim să le punctăm aici. 

Primul aspect se referă la definiţia abandonului şcolar, aşa cum este aplicată de către şcolile 
incluse în cercetare, şi pe baza căreia se raportează datele oficiale. Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (mai departe în acest text ROFUIP) 
precizează că se află în situaţie de abandon şcolar elevul care “nu frecventează cursurile de zi ale 
unei clase din învăţământul obligatoriu, depăşind cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective”1. 

Dincolo de problema conceptuală pe care o presupune această definiţie (faptul că elevul care 
încetează să frecventeze cursurile la vârsta clasei respective nu este declarat drept abandon şcolar 
decât la doi ani după evenimentul de părăsire a sistemului de învăţământ, ceea ce generează un 
segment de elevi nedefiniţi pe care politicile publice nu îl vizează), cercetarea Agenţiei de  

Dezvoltare Comunitară “Împreună” a evidenţiat practica extrem de răspândită a raportării 
eronate a abandonului şcolar de către unităţile de învăţământ cuprinse în studiu. Din cele 80 de 
interviuri cu directori şi cadre didactice reiese că definiţia abandonului şcolar din ROFUIP a fost 
aplicată doar în două cazuri. În rest, este vorba de definiţii fie foarte vagi, fie care folosesc cifre 
arbitrare. Aşadar, la întrebarea “Când consideraţi că un elev a abandonat şcoala?”, am obţinut, 
printre răspunsuri: 

“Când nici măcar familia nu mai ştie nimic despre el.” (judeţul Botoşani, interviu cadru 
didactic2) 

“Când lipseşte nemotivat o perioadă lungă de timp.” (judeţul Sibiu, interviu director) 
“La sfârşitul semestrului când numărul absenţelor depăşeşte 40.” (judeţul Sălaj, interviu cadru 

didactic) 
“Atunci când numărul absenţelor ajunge la 70, 80 pe an.” (judeţul Iaşi, interviu director) 
“Dacă în ciuda intervenţiei repetate a mediatorului şcolar elevul nu mai frecventează şcoala 

deloc o perioadă de mai mult de două săptămâni consecutiv.” (judeţul Covasna, interviu director) 
“Când acesta nu mai frecventează cursul timp de o lună maxim.” (judeţul Dâmboviţa, interviu 

director) 
“Atunci când timp de un semestru întreg nu a venit decât în proporţie de 20-25% la 

şcoală.”(judeţul Suceava, interviu director adjunct) 
“Atunci când un elev nu vine la şcoală o lună sau două luni de zile, bineînţeles să nu fie 

bolnav.” (judeţul Gorj, interviu director) 
“Când nu a venit un semestru la şcoală şi apoi nici prima lună din semestrul următor, în felul 

acesta nu i se poate încheia situaţia şcolară.” (judeţul Argeş, interviu director) 
“Un elev a abandonat şcoala când nu a venit un an de zile la şcoală.” (judeţul Prahova, interviu 

director) 
“După trei ani de situaţii neîncheiate sau repetenţie.” (judeţul Iaşi, interviu director) 
Din “definiţiile” de mai sus reiese că perioada “de graţie” până la declararea abandonului şcolar 

se întinde astfel în practică de la două săptămâni la trei ani, iar criteriile de definire a abandonului 
şcolar sunt arbitrare. 

În aceste condiţii, în mod legitim se pune întrebarea ce anume raportează unităţile de 
învăţământ drept statistici oficiale la capitolul abandon şcolar. Este îngrijorătoare lipsa de coerenţă 
şi consistenţă a definiţiei din practica administrativă a unităţilor de învăţământ. Probabilitatea este 
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ridicată ca această aplicare a unor definiţii arbitrare să invalideze datele raportate de unităţile de 
învăţământ drept abandon şcolar, punând implicit semne de întrebare asupra fundamentării multora 
din proiectele şi programele destinate prevenirii şi reducerii abandonului şcolar. Este imperativă o 
definiţie inechivocă şi aplicată în mod sistematic de toate unităţile de învăţământ. 

Această problemă de definire are mai multe implicaţii la nivel de practici educaţionale. Din 
modul în care este definit abandonul şcolar decurg şi eventualele strategii de prevenire a acestui 
fenomen. Din literatura de specialitate se desprinde ideea că abandonul şcolar nu este decât vârful 
unui aisberg, încheierea unui parcurs resimţit de elev ca un eşec personal, un eveniment care 
punctează desprinderea progresivă a elevului de mediul şcolar, până în momentul când lipsa de 
motivaţie atinge nivelul critic şi elevul ia decizia să părăsească sistemul de învăţământ. O strategie 
de prevenire eficientă a abandonului şcolar ar trebui să se concentreze pe identificarea elevilor în 
situaţie de risc, cu mult înainte de evenimentul părăsirii cursurilor. 

La întrebarea “Cum acţionează instituţia atunci când există riscul de abandon şcolar în cazul 
unui elev?”, răspunsurile au denotat în primul rând faptul că nu există o strategie de prevenire a 
acestui fenomen, şi că atunci când şcoala ia acţiune, aceasta se întâmplă de regulă după evenimentul 
de părăsire a sistemului şcolar. În al doilea rând, una din strategiile de acţiune în cazul abandonului 
şcolar s-a dovedit a fi coerciţia, odată cu implicarea instituţiei poliţiei: 

“Măsuri speciale… să anunţăm poliţia şi eventual să ne dea dânşii sprijinul, şi chiar acum ne-am 
sfătuit cu colegii dacă nu reuşim noi să reducem acest absenteism vom cere sprijinul Primăriei şi al 
poliţiei, bineînţeles să vedem ce se poate face.” (judeţul Arad, interviu director) 

“Anunţăm poliţia, autorităţile locale, colaborăm pentru a încerca să aducem elevul la şcoală sau 
să-l orientăm spre şcolile speciale cu frecvenţă redusă.” (judeţul Argeş, interviu director) 

“Discutăm cu părinţii… mergem acasă, discutăm cu părinţii… Intervin şi organele locale dacă 
noi cadrele nu avem posibilitatea să îi lămurim… Să ştiţi că ei chiar s-au implicat…îi mai speriem 
cu o amendă…” (judeţul Dâmboviţa, interviu cadru didactic). 

Dacă abandonul şcolar este considerat ca manifestare a unui discomfort psihologic resimţit de 
elev pe o perioadă îndelungată, atunci este deplasat să se recurgă la forţele de ordine şi la acţiuni 
coercitive pentru a remedia abandonul. Identificarea acestei “soluţii” de către administraţiile şcolilor 
poate fi considerată ca un simptom al modului în care elevii în dificultate, în special cei romi, sunt 
percepuţi în sistemul de învăţământ: ca posibili delincvenţi pentru îndreptarea cărora se consideră 
necesară intervenţia organelor de poliţie. Este evident că o abordare de tip poliţienesc nu va da 
rezultate pozitive în ceea ce priveşte reducerea cauzelor psihologice ale abandonului şcolar. 

Cercetarea evidenţiază de asemenea cauzele abandonului şcolar. Astfel, din interviurile cu copiii 
romi care au abandonat sistemul de învăţământ3, reiese că principalul motiv al abandonului au fost 
lipsurile materiale (24%), urmat de desfăşurarea unor activităţi lucrative sau de îngrijire a fraţilor 
mai mici (20%), motiv care este de fapt corelat cu lipsurile materiale. 16% din copiii care au 
abandonat şcoala au obţinut rezultate nesatisfăcătoare în anii precedenţi (nepromovare, corijenţe 
multiple), ceea ce a determinat părăsirea sistemului de învăţământ, iar 12% afirmă că nu au mai 
dorit să meargă la şcoală, neprecizând însă motivele alegerii lor. 9% din copii declară că abandonul 
a fost o alegere a părinţilor lor, iar în 7% din cazuri, copiii au fost împiedicaţi să frecventeze şcoala 
din motive de sănătate. În fine, 4% din copii au răspuns că au abandonat învăţământul din cauza 
distanţei mari faţă de şcoală, iar 7% au ales altă variantă de răspuns. 

Interesantă este ponderea scăzută a cazurilor de căsătorie timpurie în rândul copiilor. Astfel, din 
cei 69 de copii, doar unul menţionează că a abandonat şcoala din cauza căsătoriei. Din chestionarele 
aplicate părinţilor reies 10 cazuri4 de căsătorie timpurie a copiilor de vârstă şcolară, ceea ce 
reprezintă 4,3% din cauzele raportate de către părinţi pentru neparticiparea copiilor lor în sistemul 
de învăţământ. În lumina acestor date, este probabil ca fenomenul de căsătorie timpurie în rândul 
copiilor romi să fie supraestimat. 

Pentru a combate fenomenul abandonului şcolar, este esenţial ca decidenţii politici să deţină 
date reale nu numai despre amploarea fenomenului, ci şi despre cauzele sale. Fără aceste date, 
programele destinate reducerii abandonului şcolar au şanse reduse de reuşită. 

1 Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Regulamentul 
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de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, articolul 68, alineatul (5), p. 
18. 

2 Pentru a proteja identitatea respondenţilor, am preferat să nu indicăm unităţile de învăţământ, 
şi nici comunităţile în care acestea sunt localizate. 

3 69 de cazuri identificate din 763 de chestionare, ceea ce reprezintă 9% din totalul copiilor 
intervievaţi. 

4 Diferenţa dintre incidenţa cazurilor din chestionarele aplicate copiilor şi a cazurilor raportate 
de părinţi se poate datora faptului că în rândul copiilor, cei căsătoriţi nu au dorit să participe la o 
cercetare referitoare la participarea şcolară. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA 
Prof. înv. primar Iorga Alina-Mariana 

 
 
 
Educaţia adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. O 
bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari, a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul 
încălcărilor şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se 
referă la violarea normelor legale de către cei care sunt minori.  

Există cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. 

Odată cu schimbarea regimului, după 1989, şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind 
tot mai mult să părăsească băncile şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care 
școala nu mai reprezintă o prioritate și nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Emigrarea forţei 
de muncă îi afectează tot mai mult pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija 
unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a acestora. De 
asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi 
în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte.   

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale". De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar 
creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau hainelor necesare’’. 
E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea 
condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, 
abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în 
instituţia şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De 
aceea, o campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o 
extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte.  

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
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calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Elevul 
care prezintă un risc înalt de abandon şcolar este incapabil să se adapteze şi să funcţioneze adecvat 
în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie, nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală.  

În cadrul învăţământului preșcolar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală. Un 
alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi 
capacităţile educaţionale ale fiecărui copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în 
sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 
abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 
Bibliografie: 

 
- "Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei – Bucureşti 2006 
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Abandonul Școlar                                                                      
Cauze și modalități de prevenire 

 

prof. Irina Alina Filip                                                                    
Școala Gimnazială nr. 22 Galați 

 

 

Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există 
multe motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de 
învăţare, probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin. Nivelurile scăzute de 
educaţie nu au consecinţe grave numai pentru tinerii în cauză, dar implică folosirea ineficientă a 
cheltuielilor de învăţământ, în plus, având în vedere schimbările demografice actuale, şi anume 
îmbătrânirea populaţiei, ţările europene nu îşi pot permite risipa de talente. 

În limbajul de specialitate se realizează o diferenţă între termenele de „părăsirea timpurie 
a şcolii” respectiv „abandonul şcolar”. Termenul „părăsirea timpurie a şcolii” include renunţarea la 
toate formele de educaţie şi formare profesională înainte de finalizarea învăţământului secundar 
superior sau echivalentul în educaţia şi formarea profesională (ciclul superior al liceului, clasele 
XI – XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare) până când „abandonul şcolar” este 
utilizat cu un sens mai restrâns: ea se referă la întreruperea unui curs în desfăşurare în învăţământul 
general sau profesional şi de formare. 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, 
socioculturali). În concluzie, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze 
interne (psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de 
comportament etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia economico- financiară a 
familiei, lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa 
ajutorului la învăţătură). 

La nivelul ţării rata abandonului în învăţământul preuniversitar pe nivelurile educaţiei indică o 
creştere îngrijorătoare în cazul învăţământului primar, unde şi gradul de cuprindere în învăţământ 
scade. 

Există o tendinţă de creştere şi în cazul învăţământului gimnazial, dublând valoarea celor care 
se lasă de şcoală înainte de absolvire. În cazul învăţământului liceal sunt diferenţe, dar rata 
abandonului pe parcursul anilor persistă între 3-4%.  

Dintre factori principali favorizatori ai abandonului la nivelul elevului amintim: 
Dificultăţile materiale ale familiei, mai ales în cazul familiilor numeroase, dezorganizate, 

lipsite de resurse, care au probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt 
uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe  câmp, fie în gospodărie). Dezorganizarea familiei atrage 
după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced 
adesea decizia de abandon. 

Un alt factor important care determină părăsirea timpurie a şcolii este intrarea pe piaţa muncii. 
Fie că este vorba de lucrul ca zilier sau de activităţi regulate desfăşurate ca barman, implicarea 
elevilor pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit constituie element 
de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. O soluţie pentru cei care 
au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune în ţările vestice, şi anume 
implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi aducătoare de venit 
în perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele de baby-sitting 
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pentru o seară. 

Un alt factor de ordin social care influenţează părăsirea timpurie a unităţii de învăţământ este 
modelul educaţional oferit de părinţi şi fraţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. 
Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile în care există fraţi mai mari ce 
au renunţat timpuriu la educaţie tind să reproducă modelul şi în ce priveşte fraţii mai mici. 

 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, 
ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
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primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 
de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să 
se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Referitor la tema, “Abandonul școlar -Cauze și modalități de prevenire” fac precizarea că este 
o temă frecvent întâlnită în mediul școlar și totuși de actualitate. Cadrele didactice împreună cu 
consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării 
unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru 
aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

 

 

Bibliografie: 
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PROIECT EDUCAŢIONAL NAŢIONAL 

ABANDONUL ŞCOLAR: Cauze şi modalităţi de prevenire 
 

Propunător: prof. Psihopedagogie specială IVĂNICĂ  VASILICA 

 

Dacă ar fi să dăm o definiţie a abandonului şcolar , conform dicţionarului limbii române, ar suna 
astfel: ,,renunţarea la un bun, la un drept (in favoarea altuia), în urma unei stări sau a unui sentiment 
(o nelinişte, o uitare resimţită, un sentiment de abandon)”.   

Inevitabil, apare întrebarea: ,,Cine pe cine abandonează?” 
 - copilul abandonează şcoala sau educatorul uită să lupte pentru educat? 
Conform statisticilor, principalele cauze ale abandonului şcolar, sunt: 
 Suportul familial redus (capitalul educațional redus al părinților/tutorilor și capitalul cultural 

scăzut); 
  Existența unui mediu școlar neprietenos, neincluziv (gradul în care elevului îi face plăcere 

să vină la școală, gradul în care elevul se simte integrat în grupul de elevi din școală, poziționarea 
elevului în rândul de bănci, neparticiparea sau participarea redusă la educația preșcolară);  

 Relaţia existentă/ inexistentă dintre profesor şi elev; 
  Notele mici obținute de elev la clasă (reprezentare și valorizarea educației în sine);  
 Trecerea de la un ciclu educațional la altul;  
  Apartenența la un grup vulnerabil. 
Părinţii (familia) vor rămâne modele prime şi importante ale unui copil, dar nu se poate trece cu 

vederea influenţa importantă a profesorilor în viaţa şcolară şi socială a acestora. Profesorii sunt 
persoanele care oferă educaţie, disciplină, ghidare, motivaţie şi de cele mai multe ori devin modele 
pentru aceştia.  

Relaţia profesor-elev este una esenţială şi are un impact major în dezvoltarea şcolară şi socio-
profesională ulterioară, a elevului.  

Pentru a evita apariţia abandonului şcolar, mai ales în cazul elevilor care vin dintr-un mediu 
familiar vicios, insecurizat, profesorul trebuie să-i asigure elevului 

 un mediu şcolar securizat( atât din punct de vedere fizic, cât şi din punct de vedere psihic), 
astfel încât acesta să vină din plăcere la şcoală; 

 activitatea didactică să ofere şansă fiecărui elev să se angajeze în efortul învăţării; să se 
realizeze o diferenţiere şi o individualizare a învăţării asigurîndu-se, astfel, şanse de reuşită (succes) 
tuturor elevilor; 

 toate activităţile didactice să aibe un caracter stimulativ; să capteze atenţia şi interesul 
elevilor; 

 evaluarea rezultatelor învăţării trebuie să se facă sistematic, cu maximum de obiectivitate; 
 să se evite suprasolicitările şcolare (teme excesive, proiecte laborioase), ce duc la oboseală 

şi alte forme psihice delicate ( anxietate, nevroze, etc); 
  supravegherea atentă a stării de sănătate şi a modului cum se desfăşoară procesul de 

maturizare la vîrstele purbertăţii şi a adolescenţei, ce pot preveni instalarea inapetenţei pentru 
învăţare; 

 Descoperirea aptitudinilor şi îndrumarea elevilor către anumite specializări; 
 Colaborarea sistematică şi cu tact cu familia; se poate realiza prin convorbiri şi lectorate 

pentru părinţi, implicarea în activităţi şcolare şi extraşcolare. Acestea pot preveni atitudinile de 
rezistenţă faţă de obligaţiile şcolare.  

Elevii cred că profesorii nu înțeleg problemele lor și, de fapt, sunt complet indiferenți față de ei 
și acest lucru se poate transforma în relații slabe profesor / elev. Adesea, școala nu evaluează 
"abilitățile de viață" învățate de elevi în viața de zi cu zi și consideră acest tip de abilități ca neavând 
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legătura cu rezultatele educației formale, astfel încât elevii nu se simt apreciați de școală. 
Nevoile lor sunt de a fi ascultaţi empatic şi de a le fi înţelese problemele și de a avea o mai bună 

orientare şcolară și spre o carieră care li se potriveste. În acest context, contribuțiile metodologice 
extrase din integrarea în școală a modelelor de predare și învățare bazate pe cercetare și experiență 
practică, cum ar fi învățarea prin acțiune (O 'Neil & Marsick, 2009), învățarea bazată pe practici 
(Billett, Harteis & Gruber , 2014), învățarea bazată pe cercetare (Haq, 2017). Aceste metode 
practice de predare și învățare oferă elevilor condițiile de integrare a ceea ce învață la școală in ceea 
ce se așteaptă de la ei să facă  pe piața muncii.  

Permițând elevilor să experimenteze instrumente pentru cunoștințele centrate pe acțiune și 
instrumente educaționale care facilitează aplicarea in practica a ceea ce învață, reprezintă astăzi un 
obiectiv care trebuie atins și pentru a preveni fenomenul abandonului școlar. 

Abandonul şcolar  nu este neapărat legat de factori subiectivi (cum ar fi marginalizarea 
individuală și fragilitatea), ci mai degrabă de factorii "de mediu" la școală. Abandonarea scolii își 
găsește deci rădăcinile în experiența elevilor, în eșecurile lor școlare, preludiu pentru chiul si 
abandon, dar și în dezamăgirea lor in legatura cu ceea ce studiază.   
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Abandonul școlar 

Cauze și modalități de prevenire 
 
 

Autor: Kolumban Emerencia 
Școala Gimnazială „Konsza Samu”, Bățanii Mari 

 
 
Abandonul școlar, adică părăsirea școlii obligatorii înaintea terminării ei din cauza renunțării la 

studii, este un fenomen foarte des întâlnit în sistemul nostru educațional.  Cauzele, pentru care cei 
mici renunță la școală sunt, de cele mai multe ori, cele financiare. Familiile numeroase, 
dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor 
şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii 
mai mici).                                                  

Un alt motiv poate fi modelul educațional oferit de părinți. De obicei, elevii care ajung să 
renunţe la educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există, 
bineînțeles, şi excepţii. Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde 
există fraţi mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest 
model.                                                                                                                            

Avem foarte multe familii dezorganizate, iar  dificultăţile materiale, divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon.                                      

Sunt cazuri, în care chiar și minorii intră pe piața muncii, fiind obligați, de multe ori, chiar de 
proprii părinți. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de prostituţie 
sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de venit 
constituie elemente de risc ce se soldează mereu cu renunţarea prematură la educaţie.                                            

O altă cauză, după părerea mea foarte semnificativă, este încrederea scăzută în educaţie. În 
lumea materialistă din ziua de azi, mulți adulti și adolescenți nu mai văd ’’rostul cărții’’,cu-                   
noștințele se rezumă doar la capacitatea de-a câștiga bunuri materiale într-un timp cât mai scurt.                  
Migraţia circulatoare este și ea  un factor de risc, mai ales în condițiile în care copii aflați în 
străinătate împreună cu părinți,  nu sunt înscriși la nicio formă de educație luni întregi. Apar 
probleme importante de reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, 
la vârste mai mari.  

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar.  

Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie.  

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. 

Pentru a preveni fenomenul de abandon, ar putea fi introduse câteva îmbunătățiri la ofertele 
educaționale. Ex: creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a 
grupurilor de vârstă. Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul “a doua 
şansă” este frecventat de tineri de peste 20 de ani. Aceste programe ar trebui să aibă clase speciale 
pe grupă de vârstă (12 – 16 ani) pentru care este dificil să se integreze în grupe cu tineri care au 
peste 20 de ani. Am putea crește atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în 
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şcoală, precum: acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive.   Am putea 
utiliza experienţa celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în educaţie. Ar 
fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de abandon 
şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

Prin stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie.     

De obicei ne așteptăm ca statul să rezolve aceste probleme. Chiar se discută la nivel național de 
digitalizarea școlii românești, de introducerea programului „ O masă caldă”,etc. Toate aceste 
îmbunătățiri sunt însă în zadar până când societatea nu înțelege utilitatea și importanța educației.  

 
 
Resurse: 
 
https://www.unicef.ro/.../abandonul-scolar-timpuriu-cauze-si-posibilit... 
https://www.academia.edu/.../PREVENIREA_ȘI_COMBATEREA_AB... 
https://thewoman.ro/romania-si-abandonul-scolar-trista-statistica-la-in... 
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Educație fără frontiere 

Relația grădiniță-școală-familie-societate 
 
 

László Ildikó 
 
 
 
Cred că nu există om pe lume care să nu aibă o mulțime de memorii, experiențe legate de 

perioada petrecută la grădiniță sau la școală. Aceste experiențe pot fi bune sau rele, plăcute sau 
neplăcute, adevărul este că timpul petrecut în sistemul de învățământ este foarte lung și de aceea 
reprezintă un factor determinant în viața fiecăruia. 

Iar după ce noi ”scăpăm” de acest sistem, totul începe din nou prin copii noștrii care sunt la 
rândul lor preșcolari, apoi școlari, liceeni, studenți. Școala are deci un rol foarte important în viața 
noastră. 

Ideal ar fi ca școala și familia, fiind două medii educaționale, să se completeze și să se susțină 
reciproc pentru a asigura într-o ideală măsură integrarea copiilor în viața școlară, și apoi în viața 
socială.  

Părinții trebuie să fie parteneri cu școala în ceea ce privește educația copiilor lor pentru a 
preveni abandonul școlar sau cazuri de delicvențe juvenile. 

Parteneriatul dintre școală și părinți trebuie să aibă la bază încrederea. Cadrele didactice trebuie 
să aibă încredere în părinți că ei au făcut tot posibilul în ”cei șapte ani de acasă”, au creat o 
atmosferă plăcută bazată pe încredere reciprocă, iar copii lor sunt echilibrați emoțional. Iar părinții 
trebuie să aibă încredere în cadrele didactice, că și ei la rândul lor își dau toată silința să completeze 
cu profesionalism educația copiilor și astfel să-i pregătească pentru viață.  

În mod normal această conlucrare dintre școală și familie ar trebui să fie constantă și continuă, 
cele două părți care se ocupă de educarea viitoarei generații trebuie să dea dovadă de încredere 
reciprocă și să conlucreze în favoarea tinerei generații. Astfel, tânăra generație va fi în mâini bune, 
se va dezvolta în mod echilibrat și va prospera în mod corespunzător și în interesul societății din 
care face  parte. 

80-90% din cunoștințele unui preșcolar provine din mediul familial, cunoștințe care vor fi 
completate de colectivul de învățători-profesori, care în acest fel vor sistematiza toate cunoștințele 
elevilor.  

Nivelul de implicare a părinților în procesul de învățare se reflectă în rezultatele elevilor. 
Cantitatea și calitatea cunoștințelor dobândite în cadrul familiei la copii preșcolari se va reflecta în 
motivația copilului față de cerințele sistemului de învățământ. 

Pe lângă a celor prezentate mai sus, familia contribuie la formarea respectului față de sine și a 
celor din jur, a sincerității, a politeții.  

Mediul școlar îi oferă copilului un cadru social în care să învețe regulile de conviețuire cu 
ceilalți copii și adulți, oferă copilului posibilitatea de a petrece mult timp cu copii de vârsta lui și îl 
obișnuiește cu respectarea unui program strict.  

De asemenea, cadrele didactice în frunte cu dirigintele, în strânsă legătură și colaborare cu 
familia elevului vor avea un rol deosebit de important, ținând cont de nivelul de cunoștințe, de 
aptitudini și posibilități, cât și de dorința elevului, la orientarea profesională, în alegerea meseriei.  

Această alegere este esențială din punctul de vedere a incadrării în societate, dacă profesia 
aleasă este cea dorită de copil, acesta va avea o viață plină de fericire și impliniri. 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA- PILONI IMPORTANȚI                                           
ÎN PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Înv. Primar LAȚIU CĂLINA ELENA                                                
Șc. Gimnazială „Nicolae Drăgan„ Galda de Jos, jud. Alba 

 

Abandonul școlar reprezintă încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului de învățământ 
înaintea obținerii unei profesii sau pregătiri profesionale. 

Abandonul școlar este o problemă importantă a societății actuale. Școala ajunge să fie 
abandonată, deoarece, în societatea actuală nu mai e considerată o „opțiune de viitor”. 

Elevii care abandonează școala, pot fi descriși astfel: 

 Le lipsește motivația școlară; 

 Au imagine de sine scăzută; 

 Au multe absențe; 

 Nu se adaptează la cerințele școlii; 

 Se simt izolați față de restul colegilor; 

 Prezintă dificultăți grave de învățare; 

 Provin din categorii sociale defavorizate; 

 Prezintă dezechilibru emoțional datorat lipsei de acasă a părinților plecați la muncă în 
străinătate; 

 Au comportamente inadecvate școlii: vagabondaj, consum de alcool, tutun, droguri, sunt 
agresivi fizic și verbal; 

 Nu au model de urmat în familie; 

Școala și familia joacă un rol important în prevenirea abandonului școlar. 

„Școala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoștințe generale de 
care, bineînțeles va avea nevoie să se servească. Aceasta este instrucția. Cealaltă e să pregătim 
copilul de azi pentru omul de mâine. Aceasta este educația.”Gaston Berger 

Școala are rolul important de a depista din timp acei elevi, care riscă, la un moment dat să 
abandoneze școala.Aceasta din urmă nu poate influența factorii ce țin de familia elevului, sau cei de 
natură individuală, dar poate oferi șanse egale tuturor. 

Dintre aspectele care ar putea duce la diminuarea sau dispariția abandonului școlar, se pot 
enumera: 

 Evitarea supraîncărcării programului școlar, 

 Folosirea empatiei în cadrul relației profesor-elev; 
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 Activități variate, atractive pentru elevi; 

 Activități diferențiate pentru elevii care prezintă rămâneri în urmă la învățătură; 

 Exigențele, rigorile școlare să fie acceptabile; 

 Evitarea construirii unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 

 Evaluarea să nu fie subiectivă, ci individuală, să nu strice imaginea copilului; 

 O bună colaborare școală-familie; 

 Sistemul de învățământ să fie ancorat în realitatea momentului; 

 Să existe programe de consiliere pentru părinți; 

 Dotarea școlii adecvată cerințelor actuale; 

„Familia este școala în care ești deopotrivă profesor și elev„, spunea Ioan Gyuri Pascu. Copiii 
învață din ceea ce văd, ceea ce simt în cuibul familiei. Mama și tata sunt exemplele de urmat în 
viață, aceștia fiind uneori modelele supreme. De foarte multe ori și părinții învață anumite lucruri de 
la copiii lor. 

Familia poate reduce rata abandonului școlar prin: existența unei mentalități deschise față de 
acțiunile copilului, ancorată în realitate, crearea unor condiții adecvate referitoare la asigurarea 
nevoilor de hrană, căldură, îmbrăcăminte, locuință, necesare studiului.  

Climatul familial adecvat, cu repere de urmat, cu pregătirea acestuia pentru existența 
independentă și adaptarea la societatea actuală, controlul parental direct și activ în viața copilului, 
managerierea timpului liber, sunt câteva din actiunile care pot ajuta la prevenirea abandonului 
școlar. Aici se mai pot adăuga și atitudinea pozitivă a adulților față de dorințele copilului, precum și 
prezența părintelui în viața copilului. 

Copiii trebuie depistați și monitorizați din timp, astfel încât să se poată prevedea  și preveni din 
timp tendința de abandon școlar. 

Școala și familia rămân pilonii importanți în dispariția acestui fenomen îngrijorător. 

 

Bibliografie:  

Bîrsan C., Lungu A., „Abandonul școlar- efect al insuccesului școlar-studiu de cercetare, Sălaj, 
2007 

Neamțu C.,„Devianța școlară. Ghid de intervenție în cazul problemelor de comportament ale 
elevilor”. Iași, Polirom, 2003 
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Relaţia şcoală – familie în societatea românească 

 

Lazar Emese Tunde 
Școala Gimnazială Serafim Duicu 

 
 
Ca subsistem al educaţiei permanente, educaţia copiilor contribuie la emanciparea socială şi 

spirituală a acestora, răspunzând unor nevoio specifice, concrete şi oferă modalităţi alternative şi 
condiţii liberale de autoeducare. 

Realitatea cotidiană şi statisticile din ultima vreme conturează tabloul sumbru al unei societăţi 
bolnave. Familia, şcoala, anturajul şi audio-vizualul – cele patru medii din viaţa curentă a copilului 
– înregistrează un declin în planul valorilor pedagogice. 

În familie, şomajul, sărăcia şi numărul crescând de familii dezorganizate, liberalismul prost 
înţeles al educaţiei se răsfrânge asupra copilului, determinând „anemierea” morală a acestuia, 
slăbirea afecţiunii părinteşti, afectarea echilibrului psihic al protagoniştilor, abandonul şcolar, 
vagabondajul, delincvenţa. 

În şcoală, deşi există consens explicit în ceea ce priveşte prioritatea formativului asupra 
informativului, o programă, un inspector pe probleme educative, preocupările educative în general 
sunt neglijate sau plasate în derizoriu; dirigenţia este mai mult decât oricând o cenuşăreasă; 
consilierea şi orientarea reprezintă deocamdată doar concepte frumoase; activităţile extracurriculare 
lipsesc aproape cu desăvârşire fiind reprezentate, în cel mai fericit caz, de unele acţiuni 
circumstanţiale. 

Educatorul nu este deprins încă cu dialogul persuasiv. Lipseşte comunicarea, apropierea de elev. 
Anturajul este puternic marcat de climatul social: delincvenţa juvenilă este în creştere, fumatul, 
consumul de alcool şi vagabondajul au câştigat teren printre tinerii de vârste fragede; violenţa, 
pornografia şi promiscuitatea au invadat strada. 

Audio-vizualul incubă adoraţia pentru o nouă „cultură” în care valorile perene ocupă din ce în 
ce mai puţin loc. 

Cele trei ipostaze de bază ale educaţiei (formală, nonformală, informală) sunt reprezentate 
printr-o multitudine de agenţi educativi. Pe lângă instanţele consacrate (familia, şcoala, clubul 
copiilor, radioul, televiziunea, ziarele şi revistele) au apărut şi se dezvoltă diverse organizaţii (de 
copii, de tineret, religioase etc.), fundaţii, grupuri de similitudine, specialişti în intervenţia socio-
educativă.  

Complexitatea şi intensitatea factorilor de influenţare şi de presiune asupra copilului au crescut 
atât de mult încât personalitatea acestuia nu mai este doar un rezultat al eredităţii, mediului şi 
educaţiei. Adevărata problemă o reprezintă necesitatea de a asigura coerenţa acestor influenţe 
educative, de a le integra într-un parteneriat viabil în perspectiva idealului educaţional al unei epoci 
care tinde către globalizare. 

În ansamblul agenţilor educativi, şcoala joacă un rol esenţial. Evaluarea locului şi rolului ei în 
societatea contemporană comportă însă nuanţări substanţiale. Dintre acestea: 

a) concepţia holistă în abordarea educaţiei, fundamentată în pedagogia modernă şi confirmată de 
programele UNESCO, aşează şcoala într-o lumină nouă. Realitatea lumii moderne arată că „şcoala 
nu-şi mai poate permite să ignore mesajele celorlalte tipuri ale educaţiei sau să intre în concurenţă 
cu ele.” (Adrian Nicolau, Teodor Cozma). 

b) cercetarea pedagogică actuală evidenţiază faptul că „valorile şcolii eficiente trebuie să se 
constituie într-o cultură a dezvoltării, menită să susţină perfecţionarea activităţii şcolare” (Emil 
Păun). Printre valorile dominante ale şcolii „eficiente” se situează „valorizarea părinţilor”. 

O şcoală de calitate şi de succes nu poate fi înţeleasă astăzi în afara unei redimensionări a 

2230



relaţiei şcoală – familie. realitatea pare să confirme această supoziţie. Cauzele sunt variate: 
 climatul familial s-a deteriorat sub presiunea şomajului, grijilor materiale, pierderii 

încrederii în valori, marasmului cvasigeneral; 
 părinţii sunt încă victime ale vechii mentalităţi conform căreia absolvirea şcolii este 

garantată din start. Ei aşteaptă încă „totul” de la şcoală. Puşi în faţa unor eşecuri şcolare ale copiilor 
ei încă nu reacţionează în mod adecvat în raport cu obligaţiile lor fireşti, încurajând astfel apariţia 
fenomenului de abandon şcolar, fuga de la ore, vagabondajul etc.; 

 neînţelegându-şi corect rolurile, cadrele didactice şi părinţii se învinovăţesc reciproc. Şcoala 
îi acuză pe părinţi de incompetenţă educaţională, de dezinteres, pretenţii exagerate şi chiar 
agresivitate. Părinţii, în schimb, fie pretind profesorilor o atitudine mai intransigentă faţă de elevi, 
confundând dialogul democratic elev – profesor cu familiarismul păgubos, fie le impută insuccesele 
copiilor, neînţelegând exigenţele prezentului, 

 oferta educaţională a şcolii este redusă sau inadecvată în raport cu aşteptările şi nevoile de 
educaţie ale părinţilor, deoarece profesorii nu cunosc prea bine aceste nevoi şi nici nu se ocupă de 
ele; în plus, lipsesc formele instituţionalizate moderne şi active de educaţie a părinţilor şi de 
parteneriat, forme care ar trebuie să ia locul celor rutiniere şi formale de până acum; 

 constatăm eşecul şcolar al multor elevi din clasele sociale defavorizate. În faţa acestei 
situaţii, educatorii şcolari greşesc şi ei adeseori catalogând de la bun început elevii şi păstrând 
această atitudine discriminatorie pe durată lungă, de obicei până la sfârşitul ciclului şcolar; 

 literatura pedagogică pentru părinţi este puţin reprezentativă pe piaţa cărţii sau nu este 
valorificată de către factorii responsabili. 
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Abandonul școlar la copiii din clasele primare 

 

Prof. înv. primar LILIANA  CRAVEȚ 

                 

 

Abandonul școlar, din păcate a început să ia amploare în ultimii ani, atât în mediul rural, dar mai 
ales în cel urban. În mediul urban există școli mai bine ,,cotate” și școli frecventate de copiii din 
comunități defavorizate. 

În acest an școlar, din nefericire, am avut trei cazuri de abandon școlar. Suntem la finalul clasei 
a-III-a, iar acești copii nu mai pot fi promovați, din cauza absențelor multiple. 

Printre multele cauze ale abandonului școlar, referindu-mă strict la cele din clasa mea, am 
identificat în mod concret: 

* anturajul de proastă factură al elevului (cu un psihic labil), datorat problemelor de sănătate ale 
mamei – care nu a mai putut controla situația (fiind divorțată), elevul ajungând să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice și droguri; 

* atitudinea familiei față de școală (dezinteres, lipsa de autoritate, atitudinea rece și indiferentă a 
bunicilor față de copilul părăsit de mamă); 

* folosirea copiilor pe post de ,,bone” pentru frații mai mici, de către părinții care au mulți copii 
(în acest caz sunt 11). 

Pentru aceste cazuri, măsurile care au fost luate, nu au efect de ,,salvare” a acestor copii, ba 
dimpotrivă, am fost limitați în a rezolva situația. 

Școala a luat măsurile legale, pentru astfel de situații: adrese scrise, vizita învățătoarei împreună 
cu mediatorul școlar la domiciliul elevilor și solicitarea ajutorului autorităților – respectiv Poliția și 
Direcția pentru Protecția Copilului. 

Aceste măsuri nu au reușit să aducă pe nici unul din cei trei elevi înapoi la școală. 

În primul caz, mama fiind sub tratament și cu o boală incurabilă a fost foarte violentă verbal și 
nu s-a putut stabili o conversație normală și nici institui vreo măsură, în favoarea copilului. 

În al doilea caz, bunicii, care nu au tutelă legală asupra minorei (mama fiind plecată de multă 
vreme de la domiciliu), nu au nici locuință și nici posibilități materiale, trăind la limita subzistenței. 

În cel de-al treilea caz, familia fiind foarte numeroasă, mama însărcinată din nou și tatăl plecat 
cu ziua la muncă au hotărât ca două din fetele mai mari să rămână acasă pentru a-și ajuta mama la 
treburile gospodărești și la îngrijirea fraților mai mici. 

Având în vedere cele expuse, cred cu tărie că școala este limitată în prevenirea abandonului 
școlar. Este nevoie de implicarea comunității și a factorilor locali prin măsuri clare și imediate și 
resurse financiare și umane, pe măsura gravității fiecărui caz în parte. 

Măsurile de prevenire a abandonului școlar, ar fi: 

* psiho – pedagogice și psiho – sociologice, care urmăresc cultivarea de relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea integrării socio – familiale pozitive; 

* socio – profesionale, cele care decurg din cele amintite mai sus;      

* psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme comportamentale, emoționale 
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etc.      

* juridico – legale - aceste măsuri permit creșterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor și propagandă juridică, în general. 

De asemenea, obiectivele unui program de prevenție a abandonului școlar ar trebui să se axeze, 
în principal, pe: 

 Identificarea elevilor aflați în risc de abandon;    

 Implicarea și obligarea prin legi aspre a sistemului familial în reabilitarea școlară; 

 Sancționarea imediată a familiilor care obstrucționează prin diferite modalități, participarea 
copiilor la procesul de educație. 

Având în vedere că, familia este primul factor de care depinde dezvoltarea și integrarea unui 
copil în comunitate, consider că, tot familia este cea care trebuie, în primul rând, sancționată pentru 
nerespectarea acestui drept fundamental, al oricărui copil – Dreptul la Educație.  
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Prevenirea abandonului școlar 
 
 

Profesor învățământ primar Mandra Ileana, 
Liceul Tehnologic Ocna Șugatag 

 
 
 
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 

activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala. Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce 
poate avea un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod 
indirect să abandoneze școala. 

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 
 îi lipsește motivația școlară; 
 are dificultăți de învățare; 
 are o rată a absenteismului mare; 
 are rezultate școlare slabe; 
 are imagine de sine scăzută; 
 este izolat față de colegi; 
 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
 are o lipsă reală a unui suport școlar; 
 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei 

unui control parental; 
 cerințe educaționale speciale; 
 stare de sănătate precară; 
 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 

vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
 provine din medii sociale sărace; 
 nefrecventarea gradiniței; 
 lipsa unui model educațional din familie. 
Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. 

Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun 
bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 

cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; 
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 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
 control parental direct și activ în viața copiilor; 
 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.   

Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 
 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 

probleme; 
 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
 exigențele școlare să fie rezonabile; 
 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 

copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
 să existe o dotare materială adecvată în școală; 
 programe de consiliere pentru părinți; 
 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 
 Prin cele menționate mai sus se arată că abandonul școlar este, în fapt, culminarea unui 

proces pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o 
părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată 
prevedea și preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului 
şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi școala. 
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ABANDONUL ŞCOLAR, ÎNTRE CAUZE ŞI EFECTE 
 
 

Prof. înv. primar Manea Viorica 
Şcoala Gimnazială Nr. 40 ,,Aurel Vlaicu’’ Constanţa 

 
 

Copiii reprezintă  un dar de mare preţ, de aceea atenţia, grija şi toată dragostea părinţilor se 
îndreaptă către aceştia, ca un  simbol al divinului din cadrul familiei. Încă de la naşterea primului  
copil, cea mai mare dorinţă a părinţilor tineri se referă la  aspectele legate de viitorul acestuia, mai 
ales la viaţa de familie , la situaţia socială pe care acesta ar trebui să o aibă în comunitate.Educaţia 
precoce a copilului, factorul cel mai important în evoluţia individuală de mai târziu, este unul din 
scopurile  cu caracter prioritar.Aceasta se referă la toate aspectele  care trebuie sa conducă la 
formarea şi pregătirea unui tânăr pentru  viaţa socială  în comunitate şi în afara ei .  

Dacă despre educaţie se vorbeşte că a cunoscut o evoluţie semnificativă, tot mai frecvent apar 
menţiuni despre eşec şcolar, insucces şcolar, ca o discrepanţă între exigenţele şcolare, posibilităţile 
şi, mai ales, rezultatele elevului, cu efecte negative în plan psihologic, în plan social, culminând în 
final cu o marginalizare socială. Insuccesul şcolar exprimă,  o discordanţă între cerinţele instructiv-
educative şi posibilităţile fizice şi psihice ale elevului. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 
Şcoala a ajuns să fie abandonată,pentru că elevii nu o mai consideră importanta. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului 
educativ ,indiferent de nivelul la care s-a ajuns, sunt considerate deosebit de grave Elevii care 
abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.. Ei nu au nici calificarea 
profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară 
exercitării rolului de părinte şi a celui de cetățean al unei comunități.. Neavând o calificare,  sunt 
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, 
care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor  trebuie  identificate şi studiate  cauzele care 
conduc spre acest fenomen: 

Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri  

Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității.  

Orientarea fondurilor europene spre şcolile din asemenea zone şi stabilirea unor legături cu 
centre de instruire existente,  asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi 
asigurarea hranei pentru elevii care au domiciliul la distanțe mari de şcoala.ar putea oferi  o şanşa 
integrării in şcoală a copiilor aflaţi în pragul abandonului şcolar..  

Cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de proveniență al 
elevilor este o altă cauză care conduce spre abandonul şcolar.Este foarte importantă atitudinea 
familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor 
şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală.. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru 
care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, 
emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt 
lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia  

Educaţia şcolară este importantă  şi pentru copiii rromi, ca în orice comunitate de tip tradiţional. 
De menţionat în acest sens că un procent deloc de neglijat din rata de abandon şcolar manifestată în 
cadrul acestei comunităţi este datorată şi atitudinii, dacă nu discriminatorie, cel puţin caracterizată 
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de lipsa de interes a unor cadre didactice pentru  situaţia şcolară a elevilor de etnie rromă.  Pe de 
altă parte, aspectele  legate de ,,integrarea” rromilor în societate reprezintă elemente  care trebuie 
bine definite pentru ca acest proces să nu adâncească şi mai mai mult diferenţele sociale dintre 
rromi şi populaţia majoritară.şcolară a copiilor. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel,  în familiile 
dezorganizate, în care climatul familial este conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, sau 
atitudinea părinţilor este rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică, drumul spre abandonul şcolar 
este foarte scurt. 

Şi anturajul nu tocmai potrivit poate influenţa  elevii cu un psihic labil, datorat unor carențe din 
familie. Dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de avea obiecte, haine 
sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Pentru a putea preveni abandonul şcolar trebuie   identificaţi eleviii aflaţi ţn zona de risc, în 
vederea menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului de stat.  

De asemenea,  trebuie să ne asigurăm de implicarea familiei în reabilitarea şcolară şi socială a 
elevului, ca şi de implicarea comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a 
situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
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Sisteme de educație performante 

 

Prof. Mantale Elena Bianca                                                             
Școala Gimnazială, Comuna Tămășeni, jud. Neamț 

 

În mod cert, calitatea sistemului de învățământ se reflectă în gradul de asimilare a absolvenților 
de către piața de muncă.În acest sens, numeroase studii plasează sistemul finlandez de învățământ 
pe primul loc în lume.  

Eficiența acestuia este asigurată, pe de o parte, de flexibilitatea programei școlare, fiind 
cunoscut faptul că municipalitățile sau profesorii pot modifica programa școlară, iar materia poate fi 
adaptată la nevoile fiecărui copil și, pe de altă parte, de finanțarea sistemului cu aproximativ 14% 
din PIB. 

Învățământul obligatoriu are o durată de 9 ani, timp în care elevii învață suedeză și finlandeză, 
însă petrec între 9 și  11 ore la cursuri de artă, muzică, gastronomie, tâmplărie, textile, într-o 
atmosferă relaxantă. 

Evaluarea se limitează la aprecieri verbale, elevilor eliberându-li-se un card de raport de două 
ori pe an, semestrial. Acest aspect nu e un dezavantaj, deoarece elevii sunt implicați pe tot parcursul 
anului în proiecte și nu sunt nevoiți să vâneze notele. 

Sistemul de notare este cuprins între 4 și 10.Există și evaluări naționale, dar nu standardizate, și 
care nu implică toți elevii. La sfârșitul clasei a IX-a toți dau un examen de absolvire, pentru ca apoi 
să continue cu trei ani de liceu sau de învățământ profesional. Aceasta e mai mult o testare, nu un 
examen național standard.  

Doar criteriile de evaluare sunt aceleași pentru toți, stabilite de Consiliul Național de Educație 
(Finnish National Board of Education), instituție subordonată Ministerului Educației, care 
implementează politicile naționale în sistemul preuniversitar, pe când subiectele sunt făcute de 
fiecare școală în parte. Pe  parcursul celor 9 ani de studii obligatorii, elevilor li se asigură o masă 
caldă pe zi, materiale didactice și chiar îngrijire medicală specializată, transport (dacă locuiesc la o 
distanță mai mare de 5 km de școală), fiind anulate astfel diferențele sociale și redus abandonul 
școlar. 

Orele sunt scurte și foarte antrenante, punând accent pe latura practică a educației și pe 
transdisciplinaritate.Studiile liceale, care durează 3 ani, se încheie cu un examen de bacalaureat, pe 
care 93% dintre elevi îl promovează. 

Universităţile, în număr de 20, sunt implicate în educaţie şi cercetare, toate derulând programe 
la nivel doctoral, iar cele 29 de politehnici oferă instruire tematică pentru mai multe sectoare şi pun 
accentul pe legătura cu activitatea practică. 

Foarte important este şi faptul că s-a stabilit ca numărul studenţilor admişi anual să fie de 
22.500, al celor care vor obţine diploma de master, circa 14.000, iar numărul diplomelor de doctorat 
obţinute să ajungă la 1450. Concurenţa pentru locuri este astfel una strânsă – numărul anual de 
solicitări este de aproape 68.000 şi numai 22.500 de candidaţi sunt admişi.  

 
De reţinut este şi faptul că studenţii instituţiilor de învăţământ superior finlandeze nu plătesc 

taxe pentru obţinerea unei specializări academice. Opetusministeriö (Ministerul Educaţiei) a 
conceput, chiar, un program de sprijin financiar pentru studenţii admişi într-o instituţie de 
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învăţământ, studii de zi şi care au nevoie de ajutor financiar. Pachetul de ajutor cuprinde o bursă de 
studiu, un supliment pentru cazare şi un împrumut garantat de stat.  

 
De asemenea, un loc aparte în sistemul de învăţământ finlandez îl ocupă învăţământul on-line 

(eLearning), Universitatea Virtuală finlandeză continuând să dezvolte învăţământul virtual şi 
serviciile corespunzătoare, alături de educaţia pentru adulţi şi învăţământul pentru persoane cu 
nevoi speciale (persoane cu handicap, copii străini, copii supradotaţi sau copii cu cerinţe de educaţie 
speciale). 

Dincolo de toate aceste aspecte, acest sistem educațional este unul performant datorită 
mentalității locuitorilor Finlandei, care sunt adepți ai învățării pe tot parcursul vieții, mulți dintre ei 
preferând să investească în continuarea sau aprofundarea studiilor, decât în gadgeturi de ultimă 
generație. 
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ABANDONUL ȘCOLAR. CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. înv. primar Vlăduţă Florica 
Şcoala Gimnazială “Nicolae Titulescu”, Ploieşti 

 
 
Un copil fără acces la educație are toate premisele să devină, în cele din urmă, un adult expus 

riscului eșecului. Educația acestui secol ar trebui să aibă drept scop acela „de a ajuta tinerii să 
înțeleagă lumea din jurul lor și să își descopere talentele și abilitățile, în așa fel încât să devină 
indivizi împliniți și cetățeni activi și empatici” (Ken Robinson). 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Reprezintă, 
de asemenea, o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine; atât părinţii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 
activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala.  

Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce poate avea 
un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod indirect să 
abandoneze școala. 

 
Principalele cauze pentru care copilul abandonează şcoala sunt: 
 îi lipsește motivația școlară; 
 are dificultăți de învățare; 
 are o rată a absenteismului mare; 
 are rezultate școlare slabe; 
 are imagine de sine scăzută; 
 este izolat față de colegi; 
 îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 
 este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 
 are o lipsă reală a unui suport școlar; 
 manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei 

unui control parental; 
 cerințe educaționale speciale; 
 stare de sănătate precară; 
 manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, 

vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 
 provine din medii sociale sărace; 
 nefrecventarea gradiniței; 
 lipsa unui model educațional din familie. 
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Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”.  
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului 

pun bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Familia 
poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin: 

 asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a 
pacheţelului cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative 
necesare studiului, a materialelor educaționale necesare); 

 asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 
 crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, 

cu scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care 
să le urmeze; 

 schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare 
la mediul înconjurător al copilului; 

 atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 
 control parental direct și activ în viața copiilor; 
 limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 
 control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 
 acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 
 prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 

socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor.  

Dintre factorii principali care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar 
amintim: 

 să evite supraîncarcarea școlară; 
 să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 
 să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 
 să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 

probleme; 
 să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 
 să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 
 oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 
 exigențele școlare să fie rezonabile; 
 sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 

copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 
 să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
 disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 
 să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 
 sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 
 să existe o dotare materială adecvată în școală; 
 programe de consiliere pentru părinți; 
 colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 
Astfel, consider că abandonul școlar rereprezinttă culminarea unui proces pe parcursul căruia 

elevul, din diferite motive, se îndepărtează de școală și în cele din urmă o părăsește.  
Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și 

preveni tendința de abandon școlar. Pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie 
lucrat atât cu elevul,, cât şi cu familia şi școala. 
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Cauzele și prevenirea abandonului școlar 

 

Prof. înv. primar Vodă Erika                                                           
Școala Gimnazială Iernut 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar este incapabil să se adapteze şi să 
funcţioneze adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele lui şcolare sunt sub medie, acest elev 
nu-şi stabileşte obiective profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii 
autorităţii şcolare, provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme 
economice serioase, nu este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau 
formală.  

Abandonul școlar este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învățământul 
românesc, mai ales în rândul copiilor de etnie romă, din sânul familiilor sărace sau din mediul rural 
ori cei cu dizabilități fizice. Rata abandonului școlar se află într-o creștere alarmantă, începând cu 
anul 2010, când la nivel global 61 de milioane de copii de vârsta învățământului primar și 71 de 
milioane de copii de gimnaziu au părăsit școala, potrivit unui raport realizat de UNICEF. 

Una dintre principalele cauze ale abandonului școlar este sărăcia. Multe dintre familiile fără 
posibilități financiare renunță să își mai trimită copiii la școală deoarece nu îi mai pot întreține, 
preferând să îi integreze pe aceștia în activitățile domestice, din gospodărie. 

O altă cauză frecventă a abandonului școlar sunt problemele din sânul familiei, precum 
divorțurile sau agresivitatea părinților, din cadrul familiilor dezorganizate.  

De asemenea, mulți dintre copii renunță la școală deoarece, din lipsa unei atente îngrijiri din 
partea părinților, se văd puși în situația de a rămâne repetenți, întrucât nu reușesc să facă față 
volumului de materie. 

Toate acestea sunt cauze psihologice ale abandonului școlar, în care elevul se simte frustrat, 
inferior celorlalți copii de vârsta sa, de aici apărând sentimentul de anxietate și refuzul de a mai 
continua studiile. 

Totodată, alte cauze frecvente ale abandonului școlar sunt cele psihopedagogice, care se referă 
la contextul unei defectuoase relații pedagog-elev, în care acesta din urmă se simte evaluat subiectiv 
sau nu găsește o relaționare între educația pe care o primește și aspirațiile sale.  

Au fost demarate numeroase programe de reintegrare a copiilor în școli, mai ales în comunitățile 
de romi și în cele din mediul rural.  

Specialiștii încearcă să lupte cu barierele sociale și cu familiile dezbinate, care refuză să își 
trimită copiii la școală. Pentru a preveni abandonul școlar, cei care trebuie să înțeleagă cât de 
importantă este educația sunt copiii. Așadar, specialiștii în educație spun că cel mai important lucru 
este acela ca elevii să conștientizeze că succesul școlar le poate aduce o viață mai bună, plină de 
satisfacții.  

În cadrul învăţământului primar, cadrul didactic are de asemenea un rol decisiv în formarea 
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conceptului despre şcoală a copiilor şcolari. Comunicarea copilului cu cadrul didactic fiind extrem 
de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.   

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la școală fiecare poate avea un 
loc, un rol şi o valoare.  

Evaluarea pe care o poate face cadrul didactic se referă la competenţele şi capacităţile 
educaţionale ale fiecărui copil. 

 Aceasta trebuie să identifice: 

o Cum este fiecare 
      o Ce ştie fiecare 
      o Ce face fiecare 
      o Cum cooperează cu ceilalţi  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale.  

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar. 

- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 
risc de abandon şcolar.  

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte.  
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Abandonul  şcolar                                                                      
Cauze şi modalităţi de prevenire 

 
 

Prof. Vodislav Maria 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 

Oraș Rovinari, județul Gorj 
 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 

şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar timpuriu, deoarece sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală, găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Sunt cadru didactic într-o şcoală  din mediul rural, într-un  sat al unei comune nu foarte 
dezvoltată socio-economic dar existând posibilităţi unui trai decent, lucrând în condiţii de dublu 
simultan am întâmpinat şi aceasta problemă care  pentru început nu i-am dat prea mare atenţie.  

Am observat după un timp foarte scurt ca eleva mea avea foarte multe zile în care absentase şi 
am luat legătura cu familia de unde am aflat că părinţii acesteia se despărţiseră şi ea rămăsese cu 
tatăl şi bunicii. În acea perioadă la noi în şcoala se derula un proiect Centre de Resurse şi Sprijin în 
Educaţie. Am propus directorului şcolii integrarea acestei eleve cât şi a tatălui. Am convins familia 
să participe la aceste activităţi si astfel, sa îi zicem Andreea, a venit zilnic  timp de 2 ani de zile , îşi 
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aducea si sora mai mică cu ea  şi a început să se integreze , să participe cu plăcere atât la activiţătile 
proiectului cât şi să frecventeze cursurile şcolii.  

Subliniez faptul că a beneficiat de consiliere atât ea şi sora mai mică  cât si tatăl. Cu tatăl am 
desfaşurat activităţi de Educaţie parentală fiind formator în domeniu şi ţin să menţionez faptul că au 
apărut schimbări şi în comportamentul acestuia devenind mai responabil şi conştientizâd 
responsabilitatea pe care o avea. Andreea a terminat cele 8 clase ale şcolii noastre şi acum este 
abolventa a 10 clase.  

Proiectul a derulat 3 ani de zile dar noi am continuat să desfăşurăm activităţi si în următorii 5 
ani  cu elevii şcolii noastre care întâmpinau greutăţi în adaptarea mediului educaţional dar şi cu cei 
care nu au posibilităţi acasa de a fii ajutaţi şi îndrumaţi, lipsa psihologului s-a simţit dar am reuşit să 
facem faţă tuturor provăcărilor întâlnite. Astfel am învăţat cum să previn timpuriu problema 
absenteismului cât şi a abandonului, proiectul nu se mai derulează dar experienţa dobândită şi 
comunicarea cât mai frecventă cu părinţii elevilor clasei mele prin activităţi de consiliere, lectorate, 
şedinţe şcolare mă ajută să descopăr problemele elevilor mei. Eu am avut această oportunitate de a 
lucra în acest proiect dar astfel de probleme pot fi mediate şi prin cadrul activităţilor desfăşurate în 
şcoală urmărind prin acestea să îi atragă şi să îi stimuleze să se implice în activităţile şcolare şi 
extraşcolare. 

Privitor la această temă  Abandonul şcolar - cauze şi modalităţi de prevenire, consider că este o 
temă foarte abordată în mediul şcolar. Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este 
participarea tuturor copiilor la programul educativ fiecare după posibilităţile sale. Copiii sunt 
diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, la fel şi gradul lor de adaptare şi percepere dar în mediu şcolar 
fiecare are un statut, un rol, o valoare fapt ce îl determină  să continue şi să îndrăgească  acest 
mediu.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are o valoare, este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa dar pentru asta cadrul didactic trebuie să cunoască aptitudinile şi nevoile fiecarui copil 
integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să îl cunoască, să îi cunoască trăirile. 

Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 

 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).     

  Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta. 
  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 

elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 

În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 

 
 Bibliografie:  
 
Botnariuc, P. & Ţibu, S.Portofoliul pentru  educaţie  permanentă,Bucureşti:Ed.Afir,2010 
Cursuri de formare : Educaţi aşa - Educaţie parental 
Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi  singuri acasă ca urmare a plecării 

părinţilor la muncă în străinătate Editura ,, Terra Noastră”  Iaşi. 
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IDENTIFICAREA CATIONILOR ÎN FLACĂRĂ 
 
 

Prof. Voichitoniu Iacob 
Colegiul Tehnic Energetic – Bucuresti 

 
 
 
Exempu de activitate desfășurată pe grupe de elevi (3-4 elevi în grupă)  
 
Tema: IDENTIFICAREA CATIONILOR ÎN FLACĂRĂ 
Disciplina: CHIMIE 
Clasa: a IX-a 
Tipul lecției: lecția de formare de priceperi și deprinderi – lecția de laboraor. 
Competențe specifice:    
Analizarea, interpretarea observaţiilor/ datelor obţinute prin activitatea de investigare 
 
Formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în evidenţă a proprietăţilor 

substanţelor compuse. 
 
Metode folosite: conversația didactică euristică, conversația didactică catehetică, fișa de lucru, 

experimentul de laborator, investigația științifică.  
Materialul didactic folosit: fișa de lucru, reactivi și ustensile de laborator. 
 
ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE: 
 
Grupa 1 – Identificarea Li+:Soluția 1 – LiCl (clorură de litiu),  Soluția 2 – LiNO3 (azotat de litiu) 
Grupa 2 – Identificarea Na+: Soluția 1 – NaCl (clorură de sodiu),  Soluția 2 – NaNO3 (azotat de 

sodiu) 
Grupa 3 – Identificarea K+: Soluția 1 – KCl (clorură de potasiu), Soluția 2 – KNO3 (azotat de 

potasiu) 
Grupa 4 – Identificarea Ca2+: Soluția 1 – CaCl2 (clorură de calciu), Soluția 2 – Ca(NO3)2 (azotat 

de calciu) 
Grupa 5 – Identificarea Sr2+: Soluția 1 – SrCl2 (clorură de stroțiu), Soluția 2 – Sr(NO3)2 (azotat 

de stronțiu) 
Grupa 4 – Identificarea Ba2+: Soluția 1 – BaCl2 (clorură de bariu), Soluția 2 – Ba(NO3)2 (azotat 

de bariu) 
 
 
MOD DE LUCRU 
 
Reactivi și ustensile: Soluții diluate de săruri de litiu, sodiu, potasiu, calciu, stronțiu, bariu, 

soluție de acid clorhidric concentrat, alcool etilic, stativ cu eprubete, capsule de porțelan, pahare 
Berzelius de 25 mL, mine de creion (4-5 cm) fixate în dop de plută, vată, sursă de încălzire. 

Metoda 1: Se decapează mina de creion introducându-se în soluția de acid clorhidric din pahar 
și apoi în flacără. Operația se repetă până când flacăra nu se mai colorează.  

Se introduce vârful minei de creion astfel decapată în soluția din eprubeta numarul 1 și apoi în 
flacară. Se notează culoarea flăcării. 

Metoda 2: Se umezesc bucățele mici de vată în alcool și apoi în soluția din eprubeta numărul 2. 
Se așează bucațile de vată în capsule de porțelan și se aprind cu chibritul. Se notează culoarea 
flăcării. 
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Se compară culorile obținute prin cele două metode. 
 

CONCLUZII: 
 

Grupa Ionul Culoare soluția 1 Culoare soluția 2 
1 Li+ roșu carmin roșu carmin 
2 Na+ galben galben 
3 K+ violet violet 
4 Ca2+ roșu portocaliu roșu portocaliu 
5 Sr2+ roșu purpuriu roșu purpuriu 
6 Ba2+ verde deschis verde deschis 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Ursea Luminița, Gârtan Mihai, Gârtan Silvia, Constantin Florentina – Chimia și natura, 

Editura Didactică și Pedagogică, București, 2004; 
2. Croitoru Vasilica, Cismaș Rodica – Chimie analitică, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1990; 
3. Fătu Sanda, Didactica chimiei, Editura Corint, București, 2002. 
 

2247



 

PERSPECTIVA POZITIVĂ ASUPRA PREȘCOLARILOR CU CES                       
PRIN PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE-                                    

MODALITATE DE PREVENIRE A ABANODONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. înv. preșcolarVoinea Dana                                                         
G. P. P. Bobocei din Micro III, Buzău 

 

"Undeva, un copil/ E foarte singur,/Pentru că oamenii trec/ Fără să  le pese/ De ce și unde merg./ 
Degeaba privești spre el/ E greu să vezi lumina/ Din ochi strălucind,/Dacă îi întorci spatele / Și nu te 
uiți în urmă.......Nouă ne pasă.../ Noi facem diferența/ Vorbește și fii vocea/ În viața unui copil/ Dă-i 
speranța de a-i fi ghid/ Și de a-l ajuta./ Ce contează acum cel mai mult/ Este că el învață cum să stea 
drept/ Nouă ne pasă în această viață/ De UNUL și de TOȚI./ Nouă ne pasă! Noi facem diferența. " 

(Marilyin Rose, Nouă ne pasă, noi facem diferența, 2000) 
 
Principala caracteristică a vârstelor mici ale copilului este ritmul rapid al schimbărilor petrecute 

în dezvoltare. Pe de altă parte, la vârstele mici se observă cel mai clar diferențele  de dezvoltare 
între copii.  

Iată de ce caracterizările determinate de particularitățile de vârstă cronologică nu sunt cele mai 
relevante, ci mai curând cele care țin de ritmul învățării și dezvoltării.  

 
Putem remarca că, în această perioadă de viață, diferențele de dezvoltare cele mai semnificative 

se referă în principal la: 
 particularitățile determinate de ereditatea de tip biologic; 
 ritmul personal de creștere și dezvoltare; 
 nivelul dezvoltării atins de fiecare; 
 stilul de învățare și de experimentare; 
 trăsăturile/ caracteristicile personale; 
 ocaziile de învățare și dezvoltare; 
 experiența de viață trăită până acum. 

 
Iată de ce, abordarea  copiilor la vârstele timpurii în funcție numai de trăsăturile standardizate 

date de vârsta cronologică, nu aduce o tratare adecvată și corectă în procesul educațional, care este, 
cu precădere, individualizat și personalizat în educația timpurie. Pentru orice intervenție educativă 
timpurie este nevoie ca fiecare copil să fie cunoscut prin trăsăturile sale personale.  

Educația timpurie propune o astfel de abordare holistică a fiecărui copil, pentru a identifica 
punctele forte și a sprijini dezvoltarea și progresul în toate domeniile personalității. În aceste sens, 
evaluarea pe care o face educatoarea în grădiniță se referă la competențele  și capacitățile 
educaționale ale fiecărui copil.  

 
Aceasta trebuie să identifice, după modelul celor patru piloni de dezvoltare precizat de 

UNESCO: 
 Cum este fiecare? 
 Ce știe fiecare? 
 Ce face fiecare? 
 Cum cooperează cu ceilalți? 
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În esență, putem defini următoarele concepte care ne facilitează înțelegerea unei educații 
timpurii care să se adreseze tuturor copiilor: 

 Cerințe educative speciale sunt toate acele nevoi/ cerințe educative întâlnite la copil, pe o 
perioadă sau alta a dezvoltării sale, care apar din dizabilitate sau din orice alt tip de bariere de 
învățare( sociale, economice, culturale, geografice) și care, pentru a fi depășite, necesită măsuri, 
metode și mijloace suplimentare. 

 Riscul sau situația de risc în copilărie este un context sau o condiționare de ordin personal, 
care poate fi o piedică în dezvoltarea copilului. Riscurile copilăriei depind de premisele de la care 
pornește copilul în viață, de contextul socio- cultural în care crește acesta, dar și de măsurile pe care 
familia, comunitatea și societatea le pun în aplicare pentru a sprijini adecvat dezvolatrea fiecăruia. 

 Integrarea educațională se referă la acceptarea și introducerea copilului cu CES într-o grupă 
obișnuită, alături de ceilalți copii. 

 Incluziunea educațională se definește prin politici dar și printr-un set de practici și atitudini. 
Incluziunea pune în aplicare egalizarea de șanse și elimină discriminările deorice tip, permitând 
accesul și participarea tuturor copiilor la educație. Dacă în integrare copilul este cel care se 
adaptează la mediul în care este primit și problema sa este în centrul intervenției educaționale, în 
incluziune se pune în centru copilul, cu punctele sale forte și cu slăbiciunile lui, holistic, iar mediul 
educațional este cel care se schimbă, pentru a răspunde nevoilor speciale ale acestuia. Răspunzând 
nevoilor speciale ale unui copil, cadrele didactice își pot îmbunătăți practicile educaționale pentru 
toți copiii. Așadar, viziunea incluziunii cuprinde o integrare a aspectelor tuturor domeniilor de 
dezvoltare individuală. Ea se referă la unitatea dintre politici, practici și mod de abordare și de 
înțelegere a oricărui copil, ca ființă unică și valoroasă, care poate învăța și se poate dezvolta să 
devină independent, cu sprijinul și acompanierea adecvată a adultului. 

Se promovează o nouă viziune care pune accentul pe o schimbare de esență a modului cum este 
percepută educația în familie și în grădiniță pentru copiii cu CES. Grădinița este cea care poate 
produce această schimbare, aducând împreună  modelele educaționale alături de cele familiale, 
pentru a realiza dezideratul unei educații pentru toți. Grădinița pentru toți potențează diferențele și 
le folosește ca prilej de învățare și experimentare diferită.  

Astfel, abordarea dimensiunilor problematicii copiilor cu CES, răspunsul la nevoile speciale ale 
acestora, devin prilej de perfecționare a strategiilor educaționale și de construire a perteneriatului 
educațional grădiniță- familie- comunitate. Educația timpurie este prima treaptă a acestui demers. 

Pentru educatoare se pune problema să găsească locul și rolul adecvat prin care fiecare copil 
poate să se implice și poate participa la procesul educațional și, totodată, să evite să pună etichete! 
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ABANDONUL ȘCOLAR ÎN CIFRE 

 

Bibliotecar școlar, Vrabie Luminița                                                       
Liceul Tehnologic Elena Caragiani Tecuci 

 

În ultimii ani, cifrele privitoare la abandonul școlar in cazul elevilor din Romania sunt din ce în 
ce mai îngrijoratoare. Ultimele statistici arată că 1,5% dintre elevii din învățămîntul primar și 
gimnazial renunță la școală, in timp ce 7,9% dintre persoanele înscrise în instituțiile postliceale 
părăsesc sistemul de educație. 

În ultimii 8 ani, populaţia şcolară din România a scăzut continuu, de la 4,2 mil. persoane în anul 
2010, la 3,5 mil. în prezent. Cauza principală este direct legată de sporul natural negativ din 
ultimele două decenii, dar şi de migraţia internaţională. Dacă ne uităm la datele din anul şcolar 
2010/2011, în termeni relativi, cea mai mare scădere a populaţiei şcolare (cu 39,0%) s-a înregistrat 
în învăţământul superior.  De asemenea, învăţământul preşcolar a înregistrat un număr de copii cu  
22,6% mai mic faţă de 2010, iar elevii din învăţământul preuniversitar sunt cu circa 6% mai puțini. 
Câteva explicații. Ca structură, dacă am lua un grup de 100 de elevi în învățământ, 15 ar fi 
antepreşcolari şi preşcolari, 70 ar fi înscriși în învăţământul preuniversitar şi restul de 15 ar fi 
studenți.  Deși invocată drept prioritate de toate guvernele ultimilor 25 de ani, educația a fost în 
realitate o sumă de proiecte uneori contradictorii ale fiecarui ocupant al fotoliului de ministru.  

 
”Legea educaţiei, deşi vastă şi detaliată, nu reuşeşte să reglementeze toate aspectele sistemului 

educaţional, în special în ceea ce priveşte evaluarea sistemului şi reperele cercetării ştiinţifice. Pe de 
altă parte, volatilitatea sistemului a condus la neclarităţi şi/sau decalaje în aplicarea unor proceduri 
în ceea ce priveşte calitatea actului educaţional sau a managementului din unităţile de învăţământ.  
Mai mult, desfiinţarea şcolilor de arte şi meserii (în anul 2009) a făcut aproape imposibilă 
continuarea studiilor pentru un număr important de elevi care au absolvit clasa a VIII-a, în special 
din mediul rural, unde reţeaua liceelor este mult mai slab dezvoltată în comparaţie cu mediul 
urban”, se arată într-o analiză a Institutului Național de Statistică, consultată de HotNews.ro. 

 
Fenomenul prezintă un impact uriaș în economie, desfiinţarea programelor de învăţământ care 

vizau meseriile însemnând, pe termen lung, un deficit de forţă de muncă pentru un segment 
ocupaţional pe piaţa muncii.  

 
Începând cu anul şcolar 2011-2012 a fost reintrodus învăţământul profesional, cu durată de doi 

ani. Această măsură a fost promovată printr-un program naţional  şi a urmărit să ofere o alternativă 
celor care doreau să urmeze o rută de educaţie şi pregătire practică în cadrul unui program 
specializat de profesionalizare accelerată, dezvoltat în parteneriat strâns cu mediul de afaceri. 
Înscrierea în această formă de învăţământ era posibilă după finalizarea clasei a IX-a.  

De asemenea, au fost introduse stagii de pregătire practică cu durata de 6 luni pentru elevii care 
finalizau clasa a X-a în cadrul învăţământului liceal şi doreau dobândirea unei calificări 
profesionale de nivel 2.  Ordonanţa de urgenţă dată în decembrie 2013, care modifică anumite 
prevederi ale legii educaţiei, stabileşte că învăţământul obligatoriu cuprinde 11 ani (de la clasa 
pregătitoare la clasa a X-a), ciclul inferior al liceului fiind astfel parte integrantă a învăţământului 
obligatoriu. De asemenea, în urma acestei decizii, s-a înfiinţat învăţământul profesional de trei 
ani. ”Calitatea unui sistem de educaţie trebuie să fie propagată pe piaţa forţei de muncă şi, mai 
departe, să se reflecte în gradul de dezvoltare a economiei naţionale şi a societăţii.  

În ţara noastră, lipsa unui sistem de monitorizare funcţional în ceea ce priveşte relaţia dintre 
oferta educaţională şi cererea actuală şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă a generat disfuncţii 
semnificative ale sistemului de educaţie: specializări limitate sau perimate, neglijarea formării de 
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specialişti în anumite domenii de interes şi supraaglomerarea altora, subocuparea forţei de muncă 
etc. ”, se arată în analiza INS. 

Una din cele mai cuprinzătoare forme de instruire - educaţia formală - ocupă un loc important în 
formularea politicilor sociale, participarea la educaţia formală a populaţiei şcolare (grupa de vârstă 
oficială 0-23 ani) constituind motorul de dezvoltare a capitalului uman al unei naţiuni.. În 
învăţământul primar şi gimnazial, de exemplu, fenomenul de neparticipare la educaţie s-a accentuat 
în mod evident, rata netă de cuprindere (numărul copiilor/elevilor/studenţilor de vârstă oficială 
corespunzătoare fiecărui nivel de educaţie, cuprinşi în aceste niveluri de educaţie,  ca raport 
procentual din populaţia totală din aceeaşi grupă oficială de vârstă) înregistrând o tendinţă 
descrescătoare, de la 92,3% în anul şcolar 2000/2001, la 82,8%.. În învăţământul postliceal şi 
superior, deşi rata netă de cuprindere aproape s-a dublat în perioada analizată, valoarea indicatorului 
se menţine la niveluri scăzute (39,7% ). 

 
În cazul celor două niveluri de educaţie (postliceal şi superior), motivul principal al participării 

scăzute îl reprezintă grupa de vârstă caracteristică, respectiv 19-23 ani, vârste la care o pondere 
importantă a populaţiei alege să intre pe piaţa forţei de muncă.  Cea mai mare rată netă de 
cuprindere în învăţământ se înregistrează în Municipiul Bucureşti (95,5%), următorul judeţ în 
ierarhie fiind Cluj (87,0%). La polul opus, cu cele mai mici rate nete de cuprindere în învăţământ, 
se află judeţele Giurgiu (46,8%) şi Ialomiţa (48,9%).  

Un indicator statistic care semnalează lipsa participării la educaţie este abandonul şcolar.  
 
Pe medii de rezidenţă, abandonul şcolar este mai frecvent în mediul rural, în special pentru 

învăţământul gimnazial. În învăţământul primar nu există diferenţe semnificative între urban şi 
rural, în ceea ce priveşte rata abandonului (decalajul pe medii de rezidenţă atingând un maxim 0,6 
puncte procentuale în anul şcolar 2015-2016).  

 
 
Bibliografie: 
 
 Sursa:Hotnews.ro                
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INTERVENŢIA ÎN PROBLEMATICA ABSENTEISMULUI / 
ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar Vulpe Mariana Daniela 
Școala Gimnazială nr. 1, Matca - Galați 

 
 
 
Succesul oricarei interventii în problematica abandonului scolar este conditionat de o abordare 

holistă a acestuia dar și a multitudinii de fenomene care intra în categoria elementelor ce predispun 
pentru abandon (frecvența școlară redusă, eșecul școlar, subrealizarea școlară, dificultățile de 
integrare, dificultățile de natură socială, emoțională, comportamentală etc). 

În etiologia conduitelor evazioniste, a absenteismului şcolar în particular, regăsim doi factori 
majori, care acţionează interdependent: şcoala şi familia. Şcoala poate contrbui la creşterea ratei de 
absenteism, atunci când: 

 oferta educaţională este incompatibilă cu aspiraţiile şi interesele elevilor sau şcoala nu 
facilitează accesul pe piaţa muncii, metodele de predare-învăţare sunt neatractive, exigenţele şcolare 
sunt nerezonabile; 

 promovează relaţii pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 
 foloseşte un sistem inechitabil al întăririlor pozitive şi negative; 
 supralicitează competiţia în dauna cooperării, caz în care vizibilitatea socială a eşecului este 

mai mare; 
 stil aversiv de evaluare; 
 se urmăreşte constituirea unei elite, ceilalţi find marginalizaţi; 
 disciplina şcolară este, fie excesiv de permisivă, fie excesiv de rigidă; 
 nu există un parteneriat eficient şcoală-familie. 
Referitor la rolul etiologic al familiei în absenteismul şcolar, el devine vizibil mai ales în situaţii 

precum: - părinţii sunt indiferenţi sau devalorizează educaţia şcolară; 

 părinţii îi pretind copilului să lipsească de la şcoală, obligându-l să presteze diverse activităţi 
casnice sau aducătoare de venit; 

 părinţii sunt bolnavi cronici, dependenţi de droguri, alcoolici, se află în detenţei etc., şi nu-l 
supraveghează pe copil. 

În concluzie, putem afirma că absenteismul desemnează etapa de tranziţie şi de stabilizare a 
conduitelor de tip evazionist. Absenteismul rezultă din repetarea absenţei şi se caracterizează prin 
frecvenţa absenţelor şi prin durata lor într-un interval de referinţă. (Neamţu, 2003) 

Abandonul şcolar constă în  încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns. Rata abandonului şcolar se stabileşte ca raport între numărul 
elevilor înscrişi şi numărul absolvenţilor. 

Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului 
şcolar: cu cât indicele de abandon este mai mare, cu atât sistemul şcolar respectiv este mai 
ineficient. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt: 

 Cauze de ordin economic – în general, rata abandonului la nivelul şcolarităţii primare este 
mai scăzută în ţările cu un venit mare pe cap de locuitor. Copiii care trăiesc în familii sărace au 
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şanse mai mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară completă.  
 Cauze de ordin sociocultural sau religios. În această categorie se includ indicatorii de putere 

şi status social: apartenenţa la clasa socială, apartenenţa etnică, rasială, sexul, mediul urban/rural. S-
a demonstrat că diferite grupuri dezavantajate social sunt discriminate atât în cadrul sistemului 
şcolar, cât şi pe piaţa muncii. 

c) Cauze de ordin psihologic, referitoare la reacţia fiecărui elev la apariţia insuccesului şcolar şi 
a conflictelor cu autorităţile şcolare. Etichetarea ca „elev slab” şi deprivarea de status reduc stima de 
sine a elevilor. În aceste condiţii, elevii care nu au resursele necesare pentru a se mobiliza în 
vederea depăşirii dificultăţilor vor căuta să-şi satisfacă nevoia de valorizare personală în afara şcolii. 

d) Cauze de ordin pedagogic care vizează calitatea vieţii şcolare, pertinenţa conţinuturilor în 
raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, relevanţa metodelor şi stilurilor didactice ale 
profesorilor pentru stilurile cognitive ale elevilor, deschiderea şcolii faţă de problemele comunităţii. 

Indiferent de tipul de devianţă şcolară, elevii au o motivaţie anume pentru a alege un tip de 
comportament care contravine normelor sociale: constituie fie o formă de protest faţă de un sistem 
coercitiv, fie o dorinţă de a ieşi dintr-un tipar sau de a se apropia de indivizi care sunt devianţi, dar, 
pe de altă parte, sunt valorizaţi de grupul formal sau informal.  

 PROIECT EDUCAŢIONAL 

TEMA: Abandonul şcolar 

GRUP ŢINTĂ: cadre didactice, părinţi, elevi, profesori psihologi, profesori pedagogi, profesori 
psihopedagogi; 

OBIECTIVE:  

 identificarea cauzelor care pot duce la abandon şcolar 
 exersarea modului în care se poate lucra în cadrul unei echipe multidisiplinare pentru analiza 

şi soluţionarea cazurilor cu risc de abandon şcolar 
 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

1. Definirea termenului (asociaţii de cuvinte) 

Abandonul şcolar este o formă de manifestare a insuccesului şcolar. 

Insuccesul şcolar (eşec şcolar) constă în neîndeplinirea de către elevi a cerinţelor obligatorii din 
programe, fiind efectul discrepanţei dintre exigenţe, posibilităţi şi rezultate. 

Forme de manifestare: 
a) faza premergătoare (încetinirea ritmului, apariţia lacunelor): 
b) faza rămânerii în urmă la învăţătură propriu-zisă (semnalează acumularea golurilor mari în cunoştinţe, 

evitarea oricărui efort de îndeplinire individuală a sarcinilor, aversiune faţă de învăţătură). 
c) repetenţia sau abandonul  
2. Cauzele eşecului şcolar – participanţii vor fi împărţiţi pe grupe şi fiecare grupă va trebui ă identifice 

factorii care pot duce la abandon şcolar. 
a) Cauze de ordin fizio-psihologic (elev): 
- tulburări somatice, neurologice, endocrine; 
- tulburări legate de pubertate; 
- deficienţe senzoriale; 
- boli specifice vârstei; 
- insuficienţe ale elaborării intelectuale; 
-  inteligenţa şcolară sub limită; 
-  instabilitatea neuromotorie; 
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- atitudinea faţă de învăţare,etc. 
b) Cauze de ordin social-familial : 
-  familii dezorganizate; 
-  familii schimbătoare; 
-  atitudinea familiei faţă de educaţie, şcoală; 
-  familii cu mijloace precare sub raport material-financiar; 
- nivelul cultural scăzut al familiei (părinţi excesiv de grijulii, cei intoleranţi, cei indiferenţi); 
- părinţii navetişti sau care lucrează în alte oraşe/ ţări 
c) Cauze de ordin pedagogic : 
- prezentarea într-un mod ilogic şi neatractiv a conţinutului lecţiei; 
- evaluări injuste; 
- tratarea unor copii ca pe „paria" clasei; 
-  autoritate excesivă; 
-  conlucrarea precară cu familia; 
- pregătirea superficială pentru lecţii. 
3. Studii de caz 
Fiecare grup va trebui să analizeze câte un caz stabilind cauzele care au determinat situaţia 

respectivă şi posibile alternatie de rezolvare şi soluţionare a situaţiei. 
STUDIU DE CAZ 1 
Elevul A.N. este în clasa a VII-a şi a trebuit să se mute la o altă şcoală din cauza schimbării 

domiciliului. Media lui, comparativ cu cele din noua clasă, este de nivel mediu spre scăzut. 
Profesorul A, văzând notele pe care le are noul elev, l-a etichetat pe X ca fiind un elev leneş, 

căruia nu-i place şcoala şi care măreşte numărul neisprăviţilor din clasă. Astfel, de fiecare dată când 
elevul X dădea un răspuns, profesorul îl critica, alteori nu-i aprecia deloc intervenţiile şi chiar evita 
să-l pună pe el să răspundă. Mai mult, prima lui notă la obiectul respectiv a fost mică, iar profesorul 
i-a spus : „Eşti un leneş, nu şti nimic şi mai faci şi pe deşteptul!” 

Elevul X, treptat, a ajuns să-i fie frică de profesor, refuza să mai răspundă la lecţii sau să mai 
înveţe la obiectul respectiv şi chiar să chiulească.  

STUDIU DE CAZ 2 
Elevul B.P., în clasa a VI-a şi-a făcut noi prieteni în vacanţa de vară datorită verişorului lui. Noii 

lui prieteni sunt mai mari decât el, majoritatea sunt la liceu, şi sunt una din „găştile de cartier”. 
Mândru că face parte din acest grup, B vroia să fie prezent la toate acţiunile pe care le făcea grupul 
– ca un bun camarad. Pentru asta a început să lipsească de la şcoală, deşi părinţii ştiau că el este la 
şcoală.  

Noii prieteni l-au învăţat şi cum să urmărească momentul în care şcoala trimite avizele cu 
numărul absenţelor pentru a nu fi pedepsit de părinţi. Acum este în situaţia de a repeta anul din 
cauza absenţelor şi a notelor mici ca urmare a golurilor din cunoştinţe. 

STUDIU DE CAZ  3 
Eleva G.S. din clasa a VIII-a, considerată o elevă de nivel mediu este din ce în ce mai obosită şi 

mai apatică la ore. Provine dintr-o familie cu un nivel socio-economic mediu. Mediul familial este 
afectat de relaţiile conflictuale (violente) dintre părinţi datorate tatălui alcoolic.  

 Profesorii consideră că eleva fie consumă droguri, fie a intrat într-un anturaj promiscuu. Ca 
urmare, performanţele şcolare ale elevei sunt din ce în ce mai scăzute iar diriginta se gândeşte că 
eleva va abandona şcoala pentru a se duce să muncească. 

 Concluzii. 
Pentru a preveni şi a avea succes în rezolvarea posibilelor cazuri de abandon şcolar este nevoie 

să conlucreze toţi factorii implicaţi în educaţie. 
 

Surse bibliografice: 
 Băban, Adriana (coord.), Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de 

dirigenţie şi consiliere, Cluj-Napoca, 2001 
 Băiaşu, Nadia, Predonescu, Eusebiu, Consilierea în şcoală. Ghid pentru profesorii consilieri 
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şi diriginţi, Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2001 
 Gavrilovici, Ovidiu, Indroducere în consiliere. Manual practic, Univ. „Al. I. Cuza”, 

traducere şi adaptare după Evans, D. R., Hearn, M. T., Uhlemann, M. R., Ivey, a. E. (1989), 
Essential interwiewing. A programmed approach to effective communication. (Third ed.). Pacific 
Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company 

 Jigău, Mihai, Consilierea carierei, Sigma, Bucureşti, 2001 
 
 
 

2255



CAUZE ŞI SOLUŢII                                                                  
ÎN REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

Prof. înv. primar Zaharia Emilia-Verona 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți 
 
 
Abandonul şcolar este ultima fază a insuccesului şcolar, acestui termen nefiindu-i necesară o 

definiţie complexă. Insuccesul şcolar se defineşte prin rămânerea în urmă la învăţătură a unor elevi, 
care nu reuşesc să obţină un randament şcolar la nivelul cerinţelor programelor şi care nu vor reuşi 
să se adapteze la mediul socio-profesional, la nivelul cerinţelor acestuia. 

 
Cauzele generale ale abandonului şcolar sunt de trei tipuri: 
1. cauze psihoindividuale (anatomo-fiziologice şi psihice) – rar întâlnite în şcoala noastră; 
2. cauze pedagogice (relaţia profesor – elev, relaţiile dintre elevi, ritmul muncii şcolare, 

atitudinea elevilor faţă de învăţătură şi muncă, lipsa de motivaţie a învăţăturii, orientarea şcolară şi 
profesională defectuoasă, atmosfera nefavorabilă din şcoală şi societate faţă de învăţătură şi faţă de 
muncă etc.); 

3. cauze socio-familiale (climatul cultural-educativ, familii dezorganizate, dezinteresul 
părinţilor, conflicte familiale, atitudinea familiei faţă de şcoală, comportamentul prea liberal al 
părinţilor, cerinţe ce depăşesc posibilităţile elevului). 

Referindu-ne   la   cauzele   pedagogice,   în   situaţia   şcolii   noastre,   le   putem elimina pe 
cele care se referă la competenţa cadrelor didactice şi la atmosfera din şcoală, care este favorabilă 
procesului de învăţământ şi dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, în concordanţă cu 
nevoile şi cu posibilităţile fiecăruia.  

Personal, consider că vina aparţine în exclusivitate contextului social în care ne aflăm. 
Atitudinea negativă a unor elevi faţă de învăţătură şi muncă este urmare a lipsei motivaţiei, aceasta 
fiind cauzată de problemele familiei care nu întrezăresc o rezolvare (lipsa unui loc de muncă, 
implicit a banilor, conflictele generate de aceasta, atitudinea familiei faţă de şcoală etc.). 

Motivaţia învăţării lipseşte şi în cazul elevilor cu părinţi care au absolvit cel puţin liceul, dar nu 
reuşesc să se angajeze. Pentru aceste familii supravieţuirea este posibilă numai prin activităţi ce 
presupun muncă fizică grea, efectuată de către toţi membrii familiei. Alocaţia oferită de stat, 
condiţionată de frecventarea şcolii, este o glumă proastă, având în vedere că pot câştiga mai mulţi 
bani dacă trimit copilul la muncă. 

Un alt caz, probabil frecvent şi în şcoala noastră, este acela în care veniturile familiei sunt 
substanţiale, dar nu sunt provenite din muncă cinstită (furturi, înşelăciuni etc.). Şi aici găsesc o vină 
sistemului nostru, care nu reuşeşte să impună respectarea valorilor morale. 

Pentru a oferi soluţii în ceea ce priveşte abandonul şcolar, trebuie să-l recunoaştem  din timp şi 
să încercăm să-l combatem.  

În prima fază elevul apare nemulţumit de şcoală, pentru că apar primele goluri în cunoştinţe şi 
complexul de inferioritate faţă de colegi. A doua fază se caracterizează prin apariţia unor lipsuri 
grave în cunoştinţe şi incapacitatea de a rezolva independent sarcinile şcolare. Faza a treia este 
caracterizată de corigenţe, iar profesorii încearcă unele măsuri, uneori fără să cunoască adevăratele 
cauze. Elevul manifestă rezistenţă sau revoltă, face dezordine în clasă ori devine închis şi neliniştit. 
Ultima fază este aceea în care rămâne repetent, unii fiind greu de recuperat, deoarece fug de la 
şcoală, vagabondează, apoi abandonează şcoala. 

Soluţii nu se pot oferi, dată fiind complexitatea cauzelor ce determină abandonul şcolar, dar se 
pot încerca anumite metode: convorbiri individuale şi colective, întâlniri ale diriginţilor şi ale 
profesorilor cu părinţii (vizita la domiciliu nu mai este de ceva vreme ,,recomandată”…), discuţii 
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ale elevilor cu cel vizat, şedinţe cu psihologul sau consilierul şcolar (desigur, dacă reuşim să găsim 
unul sau dacă reuşim să convingem copilul să stea de vorbă cu el!). 

În ceea ce priveşte reducerea abandonului în şcoala noastră, optimismul nu este cea mai bună 
atitudine şi nici îngrijorarea. Să nu uităm că suntem cadre didactice, avem o anumită demnitate, iar 
rolul nostru de a forma oameni nu este acceptat de toţi semenii noştri; uneori, nu ne putem lupta cu 
morile de vânt, precum Don Quijote. 

 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
 
 Stoica, Marin - ,,Sinteze de pedagogie şi psihologie”, Editura Universitaria, Craiova, 1992; 
 Nicola, Ioan - ,,Pedagogie”, E.D.P., Bucureşti, 1992; 
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PREVENIREA ABANDONULUI  ŞCOLAR 

 

Înv. Zaharia Floarea,                                                                   
Școala Gimnazială ”Nicolae Stoleru” Baia Jud. Suceava 

 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

”Cu educația din casă trebuie să fie împreunată cea scolastică. Amândouăau să lucreze în 
armonie dacă voiesc a produce vreun bine. Cultura scolastică nu sporește fără de mîna de ajutoriu a 
părinților. ”(George Barițiu, Educația, în ”Foaie pentru minte, inimă și literatură”II, nr. 11, din 
martie 1839). Cu câtă pasiune se pleda pentru implicarea familiei în viața școlară !Consider că cea 
mai importantă modalitate de prevenire a abandonului școlar o constituie tocmai cunoașterea 
concretă a situației familiale a fiecărui elev  și intervenția benefică pentru a înlătura neajunsurile. 

Pornind de la această premisă, colaborarea cu o instituție nonguvernamentală (exemplu   FARA-   
O familie pentru cei fără, adică ”fără” lucrurile de care au nevoie pentru a-și atinge pe deplin 

potențialul, „fără” dragoste, „fără” un viitor, „fără„ speranță ), a condus la diminuarea abandonului 
școlar prin realizarea unor servicii : o masă caldă pe zi ; facilitarea accesului la serviciile medicale ; 
consolidarea locuințelor, atunci când acestea se dovedesc a fi improprii pentru siguranța copiilor ; 
asigurarea produselor de îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite ; sensibilizarea comunității în ceea 
ce privește integrarea copiilor și familiilor în societate ; consiliere pentru copii și părinți ; activități 
instructiv-educative după orele de curs. 

 Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Uneori elevii sunt încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul școlar fiecare poate avea un loc, un 
statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o 
poate face învățătoare se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Prevenția abandonului școlar, a absenteismului școlar sau a lipsei totale de școlarizare se face 
prin efort comun al instituțiilor statului, personalului didactic, părinților, psihologilor de școală 
și/sau asistenților sociali. De aceea, este lăudabil când instituțiile statului se implică, punându-le la 
dispoziție transport gratuit copiilor către și dinspre școală, rechizite școlare sau alte lucruri care le 
facilitează prezența la școală.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului școlar. 
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Abandonul școlar                                                                      
Cauze și modalități de prevenire 

 

Prof. înv. primar: Zaharie Antonia                                                        
Școala Gimnazială Păulești, Jud. Satu Mare 

 

Școala este una dintre cele mai importante instituții din Romania ,deoarece aceasta  ajută la 
formarea personalității unui tânăr și în același timp îi oferă un loc în societate. Deși foarte mulți 
tineri renunță la școală din motive fără nicio noimă, aceștia fac o mare greșeală. În primul rând 
școala, este locul în care iți petreci cei mai frumoși ani, ai parte de diferite experiențe frumoase și 
totodată înveți foarte multe lucruri. Școala îți oferă o alta educație decât a părinților. Școala te 
învață cum trebuie să te comporți în societate, iar personalitatea pe care o dobândești este la 
standarde destul de mari. 

  
Secolul al XXI-lea a accelerat ritmul de dezvoltare al societății. Educația permanentă este 

inevitabilă. Lumea de mâine este determinată de o dezvoltare tehnologică și științifică rapidă. 
Oamenii  sunt constrânși să țină pasul cu această dezvoltare, să participe la o formare continuă. 
Totuși în întreaga lume se constată fenomenul de abandon școlar. Abandonul școlar reprezintă o 
problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, școala  a ajuns să fie abandonată 
încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în sine  astfel elevii nu mai consideră  
școala un viitor. 

 
Sărăcia comunității  rurale limitează posibilitățile părinților  de a oferi copiilor resursele 

necesare educației. Lipsa interesului pentru școală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților, prin lipsa de cultură  și dezinteresul pentru educație al 
acestora. Elevii sunt încurajați și de atitudinea părinților pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanția asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forței de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-și urmează părinții, fie sunt lăsați în grija unor rude sau 
cunoștințe apropiate care se ocupă superficial de situația școlară a copilului.  

Climatul familial conflictual și imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative și 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul școlar.  Factorii de natură socială și economică, 
confuzia sau absența unor norme sau valori  sunt alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, 
îndepărtarea lor de mediul educațional și în final, abandonul școlar.  

Factorii de natură educațională: insubordonare față de normele și regulile școlare, chiul, 
absenteism, repetenție,  motivații și interese slabe în raport cu școala, greșelile dascălilor (de 
atitudine și relaționare, competența profesională, autoritate morală) au și ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon școlar.  

Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului școlar timpuriu, deoarece sunt  
permanent în contact  cu elevii, pot identifica și diagnostica problemele acestora  şi pot atrage  
atenția autorităților  sau organizațiilor competente pentru a interveni la nevoie. Dezorganizarea 
familiei  atrage  după sine  dificultăți  materiale. Divorțul, alcoolismul, violența în familie  sunt 
semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon școlar. 

Integrarea acestor elevi în proiecte de integrare în scopul atragerii către școală , găsirea unor 
soluții de către cadrele didactice pentru creșterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
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cu ei dar și cu părinții acestora și să implice elevii în activități extracurriculare și de consiliere. 
 
Privitor la această temă  Abandonul școlar- cauze și modalități de prevenire, consider că este o 

temă foarte abordată în mediul școlar. Un alt element în combaterea  abandonului școlar este 
participarea tuturor copiilor la programul educativ fiecare după posibilitățile sale. Copiii sunt 
diferiți, capacitățile lor sunt diferite, la fel și gradul lor de adaptare și percepere dar în mediu școlar 
fiecare are un statut, un rol , o valoare fapt ce îl determină  să continue și să îndrăgească  acest 
mediu. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are o valoare, este unic și că fiecare copil poate 
învăța dar pentru asta cadrul didactic trebuie să cunoască aptitudinile și nevoile fiecărui copil 
integrat în sistemul de educație si nu numai atât, să îl cunoască, să îi cunoască trăirile. 

 
În România  abandonul școlar reprezintă un motiv de îngrijorarea și  pentru aceasta, școala  

trebuie să aibă o relație  strânsă cu membrii  familiei. Educația pentru toți este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  și implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învață și se dezvoltă și să nu uităm că educația depinde foarte 
mult de noi, de noi toți.  

 
În țara noastră, conform statisticilor internaționale abandonul școlar între 18-24 ani este de 21%, 

cu puțin peste media europeană care are 19%. Noi suntem depășiți de țări ca Italia- 25%, Spania-
29% și Portugalia- 45%. Abandonul școlar este mai scăzut în țări ca Ungaria- 13%, Slovenia-8%, 
Polonia-7%. Strategia  guvernamentală a României prevede reducerea totală a abandonului școlar. 
Noua formă de formare pe linia SAM permite tuturor elevilor, și celor fără examene naționale, să 
obțină primele trei nivele de calificare, susținerea bacalaureatului și absolvirea studiilor de scurtă și 
lungă durată. Aceste măsuri asigură tineretului din România șanse egale cu tinerii din UE, asigură 
recunoașterea internațională a calificărilor și diplomelor obținute. 
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ABANDONUL ȘCOLAR,                                                              
PROBLEMĂ REALĂ A ȘCOLII ȘI A SOCIETĂȚII 

 

Prof. Zamfir Ramona Nicoleta                                                           
Șc. Gim. „Dr. Ilie Pavel”-Rm. Sărat 

 

În ultimii ani, studiile arată că tot mai mulți tineri aleg să părăsească școala la vârste cât mai 
fragede, iar alții nu au avut acces la nicio formă de învățământ. Motivele sunt diverse, începând de 
la sărăcie (familii numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse), condiții demografice (comunități 
izolate din mediul rural, lipsa școlilor sau a cadrelor didactice dispuse să predea în zone rurale 
izolate), modelul educațional oferit de părinți sau de familia extinsă, sau chiar nepăsarea părinților, 
la rândul lor provenind din grupuri de tineri care nu au frecventat școala, și evident au întâmpinat 
greutăți în integrarea pe piața muncii. 

Din nefericire pentru societatea noastră, acest grup social defavorizat nu consideră importantă  
educația formală, oferită în cadrul instituțiilor de învățământ, punând accent doar pe interesele 
materiale și pe satisfacerea nevoilor personale. Prin urmare, nici copiii acestora nu vor acorda 
importanța cuvenită participării la orele de curs de-a lungul scolarității, ruptura de aceasta 
producându-se în mod inevitabil. 

Încrederea scăzută în educație și absenteismul înregistrat de acest grup de elevi duce la 
producerea lacunelor în cunoștințe, obținerea de note/calificative mici, etichetare, marginalizare, 
repetenție repetată, și, uneori, în mod trist, prin acumularea de frustrări, la autoizolare și implicit la 
abandon școlar. 

Pentru sistemul de îvățământ acest fenomen presupune un alt neajuns. Aceste cazuri  duc la 
diminuarea numărului de elevi din clase, uneori la micșorarea numărului de ore de predare –fiind 
astfel afectatate și cadrele didactice, trecându-se la predarea în regim simultan, clasele fiind 
comasate, timpul de predare-evaluare diminuându-se semnificativ. 

O altă categorie de tineri care aleg să abandoneze școala sunt cei care frecventează cursurile, dar 
care, din lipsă de sprijin din partea părinților (fie pentru că aceștia muncesc în alte țări, fie pentru  că 
nu au resurse materiale și financiare, fie pentru că nu au bagajul de cunoștințe necesar) nu reușesc 
să fie la același nivel cu colegii de clasă.  

Chiar dacă factorii care generează acest gen de situații sunt identificați în sânul familiilor 
elevilor și a comunităților din care fac parte, recomandările pentru atenuarea abandonului școlar se 
adresează în primul rând școlii. Pentru aceste două grupuri se impune consilierea în școală atât a 
elevilor cît și a părinților, creșterea numărului de activități extracurriculare, implicarea cadrelor 
didactice în parteneriate cu părinții și/sau comunitatea. 

La fel de important se dovedește a fi și derularea de programe „Adoua șansă”, prin care tinerii 
care au abandonat timpuriu școala pot recupera anii de școlaritate, având  totodată șansa să se 
reorienteze profesional. 

Alte două  grupuri de tineri care înregistrează abandon școlar sunt cei care finalizează studiile 
liceale și cei care participă la studii de licență. Primii dintre aceștia aleg să renunțe înaintea 
finalizării celor patru ani de studiu, fie nu participă la examenul de bacalaureat fie nu îl promovează  
în prima sesiune și renunță să se mai prezinte la alte sesiuni.  

În ambele cazuri demotivarea profesională, face ca traseul profesional al acestor tineri  să se 
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întrerupă. Unii dintre aceștia își reiau studiile în timp, reușind să obțină o diplomă care să le permită 
accesul la o formă de învățământ superioară sau le facilitează accesul pe piața muncii în timp ce 
alții nu vor obține niciodată calificarea/diploma de finalizare a studiilor. 

Orientarea timpurie și cât mai corectă a tinerilor în funcție de capacitățile fiecăruia, transformă  
parcursul școlar al acestora în success și integrare optimă la nivelul fiecărui ciclu de învățământ.  
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Profesor  înv. preşcolar  Zamfiroiu Aneta 
GRĂDINIŢA PN TOPRAISAR, JUD. CONSTANŢA 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; 
atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor.  

De asemenea, se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor 
responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor 
comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru 
identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa 
negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
îmbrăcămintei necesare’’ . E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  
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În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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ABSENTEISM ŞI ABANDON ŞCOLAR 
 
 

Prof. înv. primar Zăvoianu Georgiana-Florentina 
Liceul Tehnologic ”Sfântul Mucenic Sava”,                                                

Berca, Jud. Buzău 
 
 
 

  Obiective: 
 Valorificarea parteneriatului în procesul eucaţional. 
 Elaborarea unor repere pentru activitatea educaţională în dezvoltarea parteneriatului  elev-

diriginte. 
 Elaborarea în grup a unor repere ce contribuie la dezvoltarea parteneriatului elev-diriginte. 
 Completarea clustering-ul cu metode şi tehnici de lucru pentru dezvoltarea parteneriatului  

familie- școală în evitarea absenteismului și abandonului școlar. 
Tehnici: clustering-ul, evantai de idei,Diagrama Venn, analiza şi sinteza, lucru în grup. 
 
Desfăşurarea activității: 
I.  Evocare:                                                                                                       
Pe o bucată de hârtie, fiecare îşi scrie numele şi desenează ceva care să-l reprezinte pozitiv. 

Fiecare îşi pune eticheta la gât şi explică ce reprezintă simbolul său. 
    II.  Realizarea sensului 
 Anunţarea subiectului şi a obiectivelor. 
 Repartizarea în echipe după numerele de pe scaune. 
 Banca de informaţie a moderatorului.  
Brainstorming în grupuri 
           I grup 
Asocieri ale cuvântului 

“abandon,absenteism cu 
definiţia –argumentare. 

            II grup 
Factorii ce contribuie la dezvoltarea 

absenteismului și abandonului Soluții 

            III grup 
Necesități de bază ale 

copiilor și acțiunile 
diriginților/părinților. 

Dezbateri în baza subiectului                          Clustering 
Completaţi clustering-ul   cu metode şi tehnici eficiente pentru evitarea apariâiei și abandonului 

Necesități de bază ale copiilor și acțiunile   diriginților/părinților                                  
Plan de repere 
 Să creăm un cadru stimulator la început școlarității; 
 Să practicăm încurajarea, stimularea elevilor printr-un limbaj al responsabilităţii sau al 

încurajării; 
 Să antrenăm cât mai mulţi părinți în viața școlii 
 Să creăm un climat de apropiere afectivă, de stimulare; 
 Să excludem situaţiile de stres din școală,familie,fiind precedate de o bună pregătire şi un 

suport chibzuit; 
 

Atelier didactic 
 

Alcătuirea unei poveşti după cuvintele date: 
I Introducere (familie,grădiniță, școală ) 
II Cuprins (activități,ajutor,necesități,lecții) 
III Încheiere  (abandon,absenteeism ,succes,viitor) 
III. Reflecţie 
Să considerăm viața unui copil  un spectacol, ce trebuie bine regizat.Rolul nostru va fi unul 

secundar, dar să-l interpretăm astfel încât să poată fi apreciat 
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Suport informational: 
Abandonul şcolar reprezintă o conduită de evaziune definitivă, care constă în încetarea 

frecventării şcolii şi părăsirea sistemul instructiv-educativ. Această conduită este precedată de cea 
de absenteism. 

Datorită faptului că o dată pierdută legatura cu şcoala elevului îi este din ce în ce mai greu să 
revină la îndatoririle avute înainte, prevenţia abandonului şcolar trebuie să funcţioneze de la primele 
semne. Astfel trebuie să se ia măsuri de la primele absenţe repetate  – discuţii în particular cu elevul 
şi apoi cu parinţii acestuia, în încercarea de a-l readuce pe calea frecventării cursurilor. Această 
“consiliere” se poate efectua şi în ora de dirigenţie sau în alte momente care ar permite dialogul 
liber, neîngrădit profesor – elev.  

O parte dintre devierile comportamentale manifestate în mediul şcolar, printre care se numără şi 
absenteismul şi abandonul şcolar, se află în legătură cu greşelile de educaţie ale cadrelor didactice şi 
cu stabilirea relaţiilor incorecte între elevi. Ele pot fi prevenite printr-o organizare corectă a vieţii şi 
a raporturilor intraşcolare, deoarece un bun climat şcolar influenţează totdeauna pozitiv sfera 
emoţională a stării psihice a elevului.  

Educarea conştiinţei şi a conduitei morale nu e posibilă fără încredere, relaţii principiale, 
disciplină bună şi evitarea oricăror traume psihice. Activitatea de prevenţie a absenteismului şi 
abandonului şcolar este legată nu numai de igiena activităţii intelectuale, dar, în egală măsură, şi de 
asigurarea unei dezvoltări echilibrate a vieţii afective în cadrul relaţiilor intraşcolare.  

Greşelile de educaţie privind sfera afectivă, comise în perioada formării personalitaţii, întarzie 
maturizarea trăsăturilor pozitive de caracter şi, prin aceasta, generează deficienţe în reglarea  
manifestărilor emoţionale în procesul de integrare socială. Părerea profesorului cântăreşte adesea 
greu, dar important este ca elevul să fie convins de lipsa unui viitor în cazul renunţării la şcoală, 
astfel încât schimbarea, decizia finală, să vină din interiorul acestuia.  

Organizarea în şcoală a unui regim de activitate disciplinată prin supraveghere şi control, prin 
gradarea sarcinilor, prin neadmiterea abaterilor, a dezordinii, precum şi prin cultivarea constantă a 
acţiunii ferme, perseverente, principiale şi prompte a colectivului de elevi, cu scopul menţinerii unui 
nivel ridicat de ordine şi muncă, are o mare importanţa în prevenirea situaţiilor de absenteism şi 
abandon şcolar. O altă soluţie ar putea fi şi crearea unor clase de adaptare, în care cei vizaţi să fie 
supuşi unui program diferit, mai uşor, în trepte, astfel încât să-şi dea seama în final de necesitatea 
continuării studiilor. 

Familia are şi ea o covârşitoare importanţă în luarea acestei decizii. Ea trebuie să-l sprijine 
permanent pe cel care are tendinţa de abandon, să-l înţeleagă şi, cel mai important, să nu ia măsuri 
drastice, severe, împotriva acestuia. În anumite cazuri, chiar şi familia poate fi consiliată pentru 
formarea unei atitudini potrivite, pozitive, care să se aplice cu succes în astfel de situaţii.  

Vizita dirigintelui/consilierului şcolar acasă la elev, poate crea premisele unui dialog mai liber, 
unei relaţii mai apropiate, bazate pe sinceritate şi încredere reciprocă. Sporirea numărului de 
activităţi comune şcoală – familie, realizarea unor proiecte împreună, sunt foarte importante pentru 
ca elevul să înţeleagă că ambele instituţii – atât şcoala, cât şi familia – actionează doar în interesul 
său.  

Multe studii au ajuns la concluzia că diminuarea abandonului şcolar se poate face prin 
îmbunătăţirea parteneriatului şcoală – familie. În unele şcoli se recurge chiar la asigurarea 
mijlocului de transport necesar elevului pentru a ajunge la şcoală. 

Prevenţia devianţei în mediul şcolar, determinată de: insuficienta pregătire anterioară a elevului 
în procesul instructiv-educativ, de defecte in organizarea regimului de zi, de conflicte relaţionale, de 
reacţii afective, este perfect posibilă cu ajutorul unui consilier şcolar bine pregătit. 
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CAUZELE ABANDONULUI SCOALAR 

 

PROF. PSIHOPEDAGOG ZELINSCHI EMILIA                                           
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 5, BUCUREȘTI 

 

La ora actuală învățământul românesc se confruntă cu un fenomen tot mai des întâlnit, ce tinde 
să devină un fenomen național și anume acela de abandon școlar. În termeni generali, abandonul 
școlar poate fi considerat un fenomen social, apariția acestuia fiind susținută de condițiile socio-
economice precare ce generează întreaga societate românească. 

Abandonul școlar nu este un fenomen ce se întâlnește doar la noi în țară, ci se constată apariția 
lui peste tot în lume, acolo unde condițiile nefavorabile de ordin fizic, social, economic, sau afectiv 
au intervenit precoce și pe o perioadă îndelungată de timp. 

Suportând numeroase influențe negatice, copiii se structurează intelectual și afectiv în totală 
discordanță cu cerințele școlii și ale unei societăți evoluate. 

Fenomenul de abandon școlar apare în momentul școlarizării copiilor, atunci când se constată că 
cei proveniți din medii defavorizate nu pot/nu vor face față cerințelor școlare. Acest lucru se 
datorează faptului că mediul familial nu le-a oferit acestora suficiente stimulări intelectuale, copiii 
nefiind antrebați în activități intelectuale.  

Drept urmare, ei se situează net sub nivelul clasei ceea ce face ca ei să înregistreze pe parcursul 
întregii școlarizări eșecuri repetate în școală. 

Dintre cauzele abandonului școlar, putem concluziona că fac parte: 

 Mediul familial deficitar, cauzator de carențe afective. Cel mai adesea abandonul școlar 
apare pe fondul unui climat afectiv deficitar. Un loc aparte îl ocupă greșelile de educație din familie. 
Severitatea, autoritarismul sau dimpotrivă indiferența, incosecvența educativă care oscilează între 
restricții și libertăți excesive influențează negativ dezvoltarea , mai ales afectivă, a copilului, 
creează acestuia o confuzie când vine vorba de purtarea sa. El nu va ști în consecință ce este bine 
sau nu să facă, ce îi este permis și ce nu, de unde și apariția unor comportamente deviante. 

Copiii proveniți din familii dezorganizate sunt mai predispuși abandonării studiilor, acest lucru 
remarcându-se cel mai adesea la nivelul claselor gimnaziale.  

 Abandonarea copilului și instituționalizarea timpurie a acestuia , în diverse instituții, poate 
 avea unele dintre cele mai dezastruoase efecte asupra dezvoltării copilului. În lipsa unui contact 

afectiv permanent, în special cu mama, în primii ani de viață, copilul poate ajunge să dezvolte un tip 
de personalitate deviant, toate aceste având consecințe negative asupra dezvoltării personalității. 

 Subcultura –  Rata copiilor proveniți din medii caracterizate printr-un nivel socio-economic  
deficitar, care înregistrează pe parcursul școlarizării abandon școlar este mai mare decât la cei 

proveniți din medii culturale ridicate. Aceși copii sunt caracterizați prin slaba motivare pentru 
învățăre, lipsa de implicare în activitățile școlare sau extrașcolare, relații defectuoase cu colegii de 
clasă. 

 Apartenența etnică- Copiii rromi prezintă într-o măsură mai mare decât ceilalți tulburări de  
comportament și sunt mai reticenți la influențele educative decât restul copiilor. Acest aspect se 

poate constata și în ceea ce privește gradul de instrucție și educație al părinților , comportamentul 
acestor copii, fiind într-o mare măsură inoculat de către părinți.Copiii care trăiesc în astfel de 
familii, care nu oferă un model moral de comportare, au tendința de a abandona școala, deviind  
deseori de la normele acceptate social. 

 Anturajul copilului – este una dintre cauzele care stau la bază abandonului școlar. Modelul  
grupului din care copilul își dorește să facă parte este adesea generator de comportamente. 

2267



Copilul se dezvoltă și se raportează în permanență la anumite structuri și roluri, la început cele ale 
părinților, iar ulterior și în funcție de alte persoane. Dacă modelul de comportament la care se 
raportează este unul deficitar, tot așa va fi și comportamentul său. Și acest lucru se întâplă din 
dorința de a aparține uni grup, de a se integra și de a fi acceptat. 

 Școala are de asemenea rolul ei în apariția abandonului școlar. Supraîncărcarea programei 
școlare, creșterea numărului de elvi de la clasă, lipsa de atractivitate a orelor de curs sau a obiectelor 
de învățământ studiate, lipsa de preocupare și de interes a profesorilor, predarea / evaluarea după 
metode tradiționale, toate acestea își pun amprenta asupra interesului arătat de către copil școlii. 

Cu toate acestea, vina nu aparține exclusiv școlii, ci în instalarea abandonului școlar putem 
vorbi de un conglomerat de factori. 

Depinde de noi, să facem posibilă reducerea acestui fenomen, care din păcate este tot mai des 
întâlnit în ultima perioadă 
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ABSENTEISMUL ŞI ABANDONUL ŞCOLAR 

 

Prof. înv. Primar Valentina ZGÎRCEA 
Școala Gimnazială ,,Elena Rareș’’- Botoșani 

 

Absenteismul este o problemă socială caracterizată prin conduită evazionistă, cronică, reflectând 
atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie sau încredere în educaţia şcolară. 

Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (o formă de evadare fizică şi 
psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă). Absenteismul poate fi o formă de manifestare a 
devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor probleme).  

Mutațtiile din societate și din familia contemporană (problemele economice, problemele de 
relaționare între părinți și copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 
social și emotional redus, supraîncărcarea profesională a părinților sau munca în străinatate etc.) 
determină mai multe probleme emoționale la copii decît în trecut. 

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri și a altor forme de 
dependență, metodele educative slabe, inconstante, supraîincărcarea școlară, disfuncțiile în evaluare 
și notare, frica de examene etc. constituindu-se în adevărați stresori pentru elevi, care, din pacate, 
uneori evită confruntarea cu ,,problema" prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, 
absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existentei unor probleme, o conduită 
care reflecta atitudinea structurată a lipsei de interes, motivatie, incredere in educatia scolară. 

Regretabil, absenteismul este în crestere, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui 
la cronicizarea fenomenului. 

Poate semnala şi reducerea ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi 
aspiraţiile grupului de elevi. Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de absenteism: 

♦ selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la câteva discipline); 
♦ generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează abandonul şcolar) ; 
♦ căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra- sau interpersonală) ; 
♦ dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi); 
♦ dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’). 
Semnificaţia psihosocială ale fugii de la şcoală este funcţia de separare sau de individualizare, 

mai ales la adolescenţi. Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este 
de altfel primul pas spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în 
rândul elevilor acest fenomen: 

1. Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie;  
2. Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev); 
3. Cauze care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului;  
La elevii noştri fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (proces de deliberare, luare a deciziei); 

cauzele pot fi: frica de evaluare, de eşec, fobia / anxietatea socială (frecventă în perioada 
adolescenţei, manifestată prin anxietate faţă de situaţia de a fi observat de colegi, teama de a vorbi 
în public, teama de a interacţiona cu persoane de sex opus, teama de critică, stimă de sine scăzută), 
teama de pedeapsă, teama de pierdere a statutului în grup. 

Complexitatea şi intensitatea factorilor de influenţare şi de presiune asupra copilului au crescut 
atât de mult, încât personalitatea acestuia nu mai este doar un rezultat al eredităţii, mediului şi 
educaţiei. Copilul însuşi este „constrâns” să devină un „actor al propriei educaţii”. 

Riscurile fugii de la şcoală sunt depresia, consum de toxice legale şi ilegale, acte delictuale, 
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abandon şcolar. În scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen se pot lua următoarele măsuri:  
1) Achiziţionarea şi distribuirea fiecărei clase a unui caiet de monitorizare a absenţelor;  
2) Zilnic elevul de serviciu sau şeful clasei pot realiza tabele cu cei absenți iar la începutul orei 

se pot prezenta profesorului pentru a consemna absenţii în catalog şi a semna rubrica profesorului;  
4) Dirigintele şi profesorii clasei pot monitoriza elevii care absentează frecvent de la disciplina 

lor sau de la clasă;  
5) Săptămânal dirigintele clasei pot motiva în baza dovezilor absenţele elevilor, din clasele pe 

care le coordonează, conform cu ROI al şcolii;  
6) Adeverinţele medicale trebuie vizate de medicul şcolar şi înregistrate la secretariatul şcolii, 

doar dacă nu au depăşit 5 zile de la revenirea elevului la şcoală;  
7) În cazul în care părintele solicită telefonic dirigintelui învoirea elevului, părintele va trimite 

dirigintelui cererea de învoire, care va fi adusă la cunoştinţa directorului şi contrasemnată de acesta;  
8) În situaţii speciale, care presupun părăsirea incintei şcolii de către elev acesta va putea părăsi 

liceul cu bilet de voie semnat de diriginte şi avizat de director;  
9) Dirigintele care constată numărul mare de absenţe ale unor elevi în urma consultării 

săptămânale a caietului de monitorizare al absenţelor va lua legătura cu elevul pentru a identifica 
motivul absenţelor şi de asemenea cu familia sau tutorii legali ai elevilor;  

10) Până în data de 4 a lunii în curs diriginţii claselor vor completa fişa de monitorizare lunară a 
absenţelor elevilor şi o vor depune la secretariatul sau direcţiunea şcolii; 

 11) Se va afişa lunar situaţia absenţelor pe clase ăn sala profesorală;  
12) Lunar Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie va fi informat asupra situaţiei 

absenţelor şi măsurilor luate de diriginţi şi consiliile profesorilor claselor;  
13) Diriginţii vor solicita sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului, activităţilor de 

intervenţie sau prevenţie şi aplicarea acestora la clasele de elevi cu un absenteism ridicat. 
Diriginţii claselor vor putea lua şi alte măsuri de prevenire precum:  
1. Aplicarea chestionarului privind absenteismul (dacă situaţia o impune) 
 2. Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au 

contribuit la situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate)  
3. Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către 

diriginte a unor măsuri amelioratorii)  
4. Discutarea, în particular, a incidentului / situatiei cu elevul – căutarea împreună de soluţii 

pentru evitarea repetării incidentului; consilierea psihologică individuală / a familiei (în funcţie de 
cauză) 

5. Cooperarea diriginte-părinte: supravegherea discretă a elevului, legătura permanentă cu 
dirigintele (reacţiile negative ale şcolii / familiei întreţin mecanismele de apărare ale elevului, 
creând un cerc vicios, în care abandonul tinde să fie văzut de elev ca unică soluţie pentru 
,,rezolvarea’’ problemei)  

În cazul în care situaţia absenteismului scapă de sub control şi se profilează riscul de abandon 
şcolar se impune luarea următoarelor măsuri în scopul prevenirii abandonului şcolar: 

1) Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat;  
2) Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar;  
3) Semnalarea cazurilor conducerii şcolii şi consilierului psihopedagogic;  
4) Participarea cadrelor didactice la module de formare continuă (metode de a creşte integrarea 

şi comunicarea dintre elevi; profesor-elev; de a antrena elevii în activităţi extraşcolare; modalităţi de 
a creşte implicarea şi comunicarea permanentă cu părinţii; orientarea extraşcolară a elevilor);  

5) Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber; 
6) Activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală cel puţin o dată pe lună;  
7) Activităţi de educaţie sexuală a elevilor; 
 8) Utilizarea la orele de consiliere a experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni 

scăderea încrederii în educaţie;  
9) Implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare. 
În contextul declinului rapid al populaţiei, părăsirea timpurie a școlii va compromite 
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perspectivele de crestere pe viitor ale României. România se confruntă cu provocări la nivelul 
populaţiei, care necesită un echilibru între reformele de politică în educaţie si în economie.  

Populaţia României a scăzut semnificativ în ultimele două decenii, din cauza ratei scăzute a 
nasterilor si a emigrării, si îmbătrâneste rapid. Dacă se menţin previziunile actuale, numărul total al 
copiilor de vârstă scolară si al tinerilor va scădea cu 40% până în 2025.  

În contextul declinului demografic, amploarea fenomenului părăsirea timpurie a școlii în 
România relevă faptul că mulţi tineri din rândul populaţiei scolare părăsesc sistemul de învăţământ 
fără a deţine abilităţile si formarea solicitate pe piaţa muncii. Mesajul este clar: o ţară a cărei rată de 
părăsirea timpurie a școlii este ridicată se va confrunta cu probleme legate de forţa de muncă si 
somaj, de coeziune socială si de competitivitate în general. Este important să fie luate în considerare 
obiectivele identificate de strategia Europa 2020: 

- creştere inteligentă, prin îmbunătăţirea nivelurilor de educaţie si formare si creştere incluzivă, 
prin sublinierea părăsirea timpurie a școlii ca factor de risc major pentru somaj, sărăcie si 
excluziune socială. Inclusiv obiectivul de creştere susţinută, care pune accent pe eficienţa 
resurselor, sustenabilitatea si competitivitatea mediului este afectat de părăsirea timpurie a școlii, 
care va compromite competitivitatea oricărei economii dacă nu este ţinută sub control. 

 Îmbunătăţirea abilităţilor cetăţenilor si reducerea părăsirii timpurii a scolii continuă să fie 
priorităţile cheie ale României.  
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ABANDONUL ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar Zvîncă Oana,                                                          
Școala Gimnazială nr. 1 Săveni 

 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor.  

Parcursurile traversează diverse moduri de a învăța și a fi, iar dacă acestea sunt flexibile, iar 
părinții și elevii sunt capabili să ia decizii bune, putem vorbi de o experiență pozitivă pentru elevi. 

E drept că abandonul şcolar a devenit o problemă la nivel european, întreaga Uniune 
confruntându-se cu părăsirea timpurie a şcolii. Cauzele sunt dintre cele mai diverse. Printre ele se 
numără lipsa de atractivitate faţă de ceea ce se numeşte învăţământ tradiţional.  

Tinerii vor altceva şi, în general, vor să ardă etape, considerând că se pot realiza mai repede fără 
studii. Şi în UE, printre cauzele principale se numără sărăcia, lipsa de educaţie a mediului în care 
cresc şi se dezvoltă copiii, dar şi anumite cutume ale unor minorităţi etnice sau de orice alt tip.  

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

 

Cum putem preveni absenteismul de la ore și abandonul școlar?  

-     Analizând situaţiile de risc de părăsire timpurie a şcolii; 

 Monitorizînd continuu  frecvenţa şcolară;  

 Monitorizînd  elevii identificaţi în risc de abandon şcolar prin consiliere psihopedagogică, 
prin programe de remediere,prin implicare în activităţi extraşcolare, colaborare cu familia  

 Prin atragerea programelor de sprijin financiar; 

 Prin diseminarea exemplelor de bune practici; 

 Prin realizarea de acţiuni specifice de consiliere şi orientare a elevilor şi părinţilor de către 
profesorii consilieri şcolari în mediul urban şi rural: grupuri de consiliere a elevilor aflaţi în situaţii 
de risc, campanii de conştientizare asupra rolului educaţiei, activităţi de tip Şcoala părinţilor; 

 Prin implicarea părinţilor în proiecte de prevenire a abandonului şcolar; 

 Prin promovarea reuşitelor şcolare şi extraşcolare ale tuturor elevilor, prin organizarea unor 
evenimente publice. 
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METODE DE COMBATERE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

 

Prof. Marinca Ana-Maria                                                               
Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 

 

 

Abandonul școlar reprezintă o problemă a tuturor sistemelor de învățământ. Acest fenomen 
trebuie să fie o prioritate pentru toți factorii implicați în sistemul de educație: profesori, elevi, 
părinți. Aceștia trebuie să fie capabili să identifice factorii de risc care determină abandonul și să 
asigure inițiative care să ducă la rezultate concrete. În rândurile care urmează sunt prezentate câteva 
proiecte menite să reducă abandonul școlar în diferite țări.     

În Grecia, există școli de tip a Doua Șansă care au apărut pentru a combate excluziunea socială a 
adulților care nu și-au definitivat educația și nu dețin calificările și deprinderile necesare pentru a se 
adapta la cerințele moderne. Tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani care au abandonat școala pot să-și 
definitiveze studiile obligatorii de 9 ani.  

În cadrul școlilor de tip Șansa a Doua se desfășoară cursuri speciale de nivel elementar și 
gimnazial iar absolvenților li se acordă un certificat de absolvire a învățământului primar si 
gimnazial. Acest certificat le dă dreptul să se înscrie la Unified Lyceum, Institutele Tehnice 
Postliceale și IEK postliceale. Ca urmare a frecventării acestor școli multe persoane adulte au reușit 
să-și definitiveze studiile de bază și să obțină calificări care să le confere deprinderile de muncă.
      

În Austria, se derulează programul ,,Învățare fără teamă – activi împotriva violenței”. Prin acest 
program se sprijină școlile în vederea îmbunătățirii climatului școlar și a prevenirii violenței în 
școală. Elevii sunt invitați să participe activ la realizarea planului de acțiune pentru prevenirea 
violenței. Pe baza observațiilor și a chestionarelor de auto-evaluare aceștia adună date și fac 
propuneri pentru prevenirea violenței. Elevii discută despre planul de acțiune cu cele mai 
importante comisii și apoi îl pun în aplicare.  

În Bulgaria, există programul ,, Preocupare pentru fiecare elev”. Programul acordă ajutor din 
partea statului pentru școlile care prezintă rezultate în abordarea fenomenului de abandon școlar 
timpuriu. Astfel fiecare școală este stimulată și motivată să lupte împotriva fenomenului de 
abandon. Se urmărește creșterea numărului de școli care prezintă rezultate bune în abordarea 
abandonului școlar. Un alt proiect derulat în Bulgaria este ,,La școală fără absențe”. Prin acest 
proiect se asigură sprijin de la stat pentru școlile care prezintă rezultate bune în abordarea 
absenteismului școlar deoarece acest fenomen duce ulterior la abandon școlar.    

În Turcia, proiectul Snowdrops a acordat burse care au ca scop asigurarea egalității de șanse în 
educație pentru fetele defavorizate care provin din zonele rurale din Turcia. Acest proiect a 
îmbunătățit și viețile familiilor implicate. Alt proiect din Turcia este cel de cazare în Bursa. Un 
cămin studențesc înființat în Bursa oferă o casă pentru fetele sărace din mediul rural permițându-le 
să frecventeze școala secundară din Bursa. Această inițiativă este considerată o bună practică 
deoarece poate fi un bun model.         

În Irlanda de Nord, Dr. B’s este un proiect ce pregătește tinerii cu dizabilități de învățare și 
sprijină nevoile acestora de obținere a calificărilor în industrie, în toate aspectele legate de catering, 
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inclusiv pregătirea alimentelor și competențele gospodărești. Cei care se ocupă de proiect îi 
încurajează pe tineri să câștige experiență în muncă.      

Astfel abandonul este o problemă socială care afectează comunitățile pe termen lung, de aceea 
trebuie luate măsuri de durată pentru prevenirea acestuia. De asemenea, trebuie menționat sprijinul 
public care are un rol esențial în dezvoltarea și implementarea politicilor care se referă la abandonul 
școlar. 

 

Bibliografie: 

1. Cucoș, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2001. 

2. Manual de bune practici.Acțiuni eficiente pentru prevenirea abandonului școlar,proiectul 
Saved, Dâmbovița. 

3. Metode inovative de predare și învățare în vederea reducerii abandonului școlar,proiect 
Erasmus+, Pașcani.                 
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Relația grădiniță - școală – familie - societate 

 

Prof. Marinescu Carmen Monica                                                         
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Târgu Jiu 

 

Comunitatea reprezintă un grup structurat de oameni caracterizat prin sentimentul de 
apartenenţă la grup, scopuri comune, relaţii complexe şi de durată, care poate avea un spaţiu, tradiţii 
şi resurse comune.      

O comunitate adevărată, cu forţă şi individualitate, este cea în care: 
- comunitatea respectivă are credinţe, norme de viaţă şi experienţe comune; 
-  experienţe comune dobândite prin aparteneţa la o istorie colectivă, un trecut comun; 
- legături şi relaţii economice, politice, sociale şi culturale bazate pe încredere, sprijin reciproc şi 

participare la viaţa comunităţii. 
Pentru a ajunge la o comunitate ai cărei membri să împărtăşească valori comune şi să se implice 

activ pentru a se bucura împreună de bunăstare, este important să se iniţieze procesul de cooperare 
comunitara în educaţie pornind de la membrii comunităţii cu cea mai mare deschidere de a se 
implica şi cu cel mai bun potenţial de a convinge şi alţi oameni să facă acest lucru: directorul şcolii, 
primar, consilieri locali, asistenți sociali, reprezentant al părinţilor, reprezentant ONG, agent 
economic, şi oricare alţi actori importanţi în procesul educaţie incluzivă. 

Cooperarea reprezintă interacţiunea între oameni, de cele mai multe ori ghidată spre atingerea 
unui anumit scop. În cazul de faţă, cooperarea se referă la sprijinirea şcolii în dezvoltarea unei 
educaţii de calitate şi a procesului de învăţare care să includă toţi membrii comunităţii indiferent de 
rasă, etnie, apartenenţă religioasă, apartenenţă sexuală, vârstă. 

Cooperarea înseamnă implicarea tuturor factorilor de decizie de la nivel local relevanţi şi 
interesaţi de îmbunătăţirea calităţii educaţiei pentru toţi. 

Cuvântul cooperare are şi pentru școlile din municipiul Târgu Jiu și din județ, valenţe multiple, 
în ultimii ani constatându-se o implicare activă a membrilor comunităţii locale (Primar, Consiliul 
Local) în vederea desfăşurării unei educaţii de calitate, crearea unui climat material şi de siguranţă 
pentru „actorii” implicaţi în procesul educativ (elevi, profesori). 

În acest sens trebuie evidenţiată relaţia strânsă pe care unitatea în care lucrez a dezvoltat-o în 
ultimii ani cu comunitatea locală, relaţie care s-a concretizat în realizarea unor proiecte de succes 
pentru unitate. 

Aceste realizări conferă copiilor din unitatea noastră un climat ideal de educaţie şi siguranţă, la 
standarde materiale ridicate, evidenţiate în lista următoare: 

- Copiii îşi desfăşoară activitatea într-o clădire mare, spațioasă; 
- Unitatea  beneficiază de instalatii termice şi sanitare; 
- Mobilier și dotare materială bună; 
- Siguranţa unității şi a copiiilor este asigurată. 
Toate aceste realităţi au fost posibile prin relaţia foarte strânsă dintre şcoala – conducerea şcolii 

şi conducerea primăriei, care aplică principiul că şcoala aparţine comunităţii, din care cu mândrie cu 
toţii facem parte şi că numai prin proiecte comune, printr-o colaborare strânsă, prin profesionaliam, 
principialitate şi corectitudine se pot face lucruri importante, menite să dezvolte comunitatea. 

Sentimentul de apartenență al copiilor la școală sau senzația de a se simți ca acasă în mediul 
școlar reprezintă un factor esențial pentru succesul al acestora. 

Înțelegerea sentimentului de apartenență este esențială pentru profesori, care au puterea de a-i 
face pe elevi să se simtă confortabil sau nu în clase. Alte studii au arătat deja că atunci când elevii 
simt că fac parte dintr-o comunitate, se implică în mod activ în activități școlare și extracurriculare. 
Sentimentul de apartenență crește motivația copiilor pentru învățare și nivelul de efort pe care îl 
depun la școală. 
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Pe de altă parte, elevii care nu simt că fac parte dintr-un grup sau dintr-o comunitate au un risc 
crescut de a avea comportamente antisociale sau delincvente, precum abuzul de alcool sau droguri, 
violență și abandonul școlar. 

Societățile se află într-o continuă schimbare. Unul dintre obiectivele fundamentale este crearea 
unei comunități care să-i ajute pe copii să-și însușească deprinderile sociale de care au nevoie. 

Trebuie ca în sala de clasă să existe respectul reciproc între membrii echipei de educatori și 
copii. Respectul rămâne o componentă esențială a unui mediu propice în sala de clasă.  

Educatoarele reprezintă modelul de înțelegere, respect și grijă reciprocă pe care dorim sa le 
manifeste copiii între ei. Respectul pe care copiii îl văd manifestat în sala de clasă poate constitui un 
factor-cheie în structurarea propriului lor respect de sine și poate reprezenta o bază solidă pentru 
dezvoltarea unor relații stabilite cu ceilalți copii.  

Când echipa de profesori manifestă respect fata de fiecare copil în  parte, copiii învață și ei cum 
să-i respecte pe toți ceilalți, fie ca unul aleargă mai încet, pictează minunat sau are chiar un 
comportament mai dificil. Cand văd și înțeleg ca fiecare copil este acceptat ți respectat, copiii încep 
să se simtă bine și iși pot valorifica propriile lor interese și talente. 

In plus, echipa de educatori trebuie să țină cont de faptul că, asemenea adulților, copiii sunt 
sensibili și constienți de sinceritatea cu care un adult îi abordează. Și, asa cum lauda la adresa 
lucrării unui copil trebuie sa fie individualizată si sinceră, tot astfel contactele cu copiii trebuie sa 
fie firești, naturale și nu forțate. 

Cadrele didactice pot încuraja sentimentul de apartenență a elevilor la mediul școlar prin mai 
multe comportamente: punând accentul pe o relație pozitivă cu elevii, creând și încurajând un 
mediu de învățare deschis și sigur din punct de vedere emoțional, oferind sprijin emoțional elevilor, 
manifestând interes față de preocupările și personalitatea elevilor, având în vedere nevoile 
emoționale ale elevilor atunci când iau decizii, încercând să înțeleagă punctul de vedere al elevilor, 
punând accentul pe respect și corectitudine în relația cu elevii, încurajând relații pozitive și bazate 
pe respect între elevii din clasă. Deoarece cadrele didactice dețin autoritatea în clasă, pot influența, 
în mare parte, gradul de confort, și apartenența de care se bucură elevii. Însă și preșcolarii pot fi 
încurajați să pună accentul pe respect și acceptare a colegilor din clasă, de la cele mai mici vârste. 
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 „Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea”  
Nelson Mandela  

La ultima evaluare PISA - programul măsoară nivelul de bază al cunoştinţelor elevilor de 15 ani 
la matematică, citire şi ştiinţe,  la care a participat, România a ocupat locul 48 din 72, un rezultat  
deloc onorabil pentru învățământul românesc. În fruntea clasamentului din Europa, cel mai bun scor 
îl înregistrează Finlanda, ţara cunoscută pentru faptul că elevii nu au cărţi şi nu primesc aproape 
niciodată teme pentru acasă. 

Întrebarea firească este: cum a reușit Finlanda să obțină această performanță?. „În Finlanda, 
copiii merg la şcoală cu plăcere. În clasele primare ziua este scurtă, cu pauze la fiecare 45 de minute 
şi o pauză mai lungă sau siesta în care copilul primeşte o masă caldă. Sunt învățați să nu risipească 
mâncarea. Temele sunt puţine şi de multe ori sunt sub forma unor experimente pe care elevul le face 
acasă. La liceu se munceşte. În broşura fiecărui liceu scrie că liceul nu este obligatoriu iar atunci 
când vii la liceu îţi iei responsabilitatea învăţării. Elevii de liceu au câteva materii obligatorii iar 
restul le aleg în funcţie de interese. De exemplu, Bacalaureatul în limba engleză are cel mai ridicat 
nivel de dificultate din Europa”, afirmă Bianca Biro, profesoară în Finlanda. 

Deci, În Finlanda, şcoala e un teren de joacă pentru copii: elevii nu au uniforme, stau desculţi, 
învaţă în curte şi nu sună niciun clopoţel. Râd, vorbesc tare, neîntrebaţi şi nimeni nu îi ce  artă. 
Profesorii sunt parteneri de joacă, nu îi evaluează şi nu le pun note. 

În Finlanda, elevii pleacă toţi cu aceeaşi şansă la educaţie indiferent din ce familie provin. 
Primesc o masă caldă în fiecare zi, sunt încurajaţi şi responsabilizaţi. La finalul anilor de studii, ştiu 
şi ce le rezervă viitorul. Aşa se face că abandonul şcolar nu prea există, iar finlandezii şi-au adus 
copiii să studieze acasă. 

„Dacă nu am fi avut acest sistem de educaţie de calitate, am fi forţat oamenii să plece. În 1970, 
Finlanda suferea de un fenomen al migrării. Mulţi finlandezi s-au mutat în Suedia, le-a fost mai bine 
atunci. Iar la începutul anilor 1970 s-a decis să se facă această reformă majoră în educaţie. Desigur, 
economia s-a dezvoltat în aceaşi timp, iar majoritatea oamenilor s-a întors înapoi în Finlanda. Ştiu 
că în acest moment aproximativ 11% din PIB se duce către educaţie, iar asta vă spune multe. Chiar 
am creat un slogan în Finlanda, este printre cele mai repetate: Cea mai bună investiţie pentru ca o 
societate să prospere în viitor este să educi toţi copiii ei”, afirmă Paivi Pohjanheimo, ambasadorul 
Finlandei în România. 

La polul opus, în  România, elevii au 5 examene naţionale în 12 ani de şcoală. Primul, în clasa a 
II-a, altele în clasa a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, şi marele test, Bacalaureatul. Nu e de mirare că mulţi 
copii români își iau diplome în afară. Prin comparaţie, România investeşte puţin peste 3% din PIB 
în educaţie, deşi Legea prevede un procent dublu.Fără bani, fără materiale didactice, fără 
tehnologie, profesorii români se bazează pe talentul oratoric pentru a-i captiva pe elevi. Cu atât mai 
mult cu cât la orele de biologie de pildă nu vin doar cei pasionaţi de domeniu, ci toţi copiii. 
Obligatoriu. 

În Finlanda meseria de dascăl e una din cele mai respectate, alături de cea de doctor sau de 
avocat. Toţi profesorii au cel puţin un masterat, subvenţionat 100% de stat. Competiţia e dură. Doar 
10 la sută dintre absolvenţi ajung la catedră. Şi continuă să înveţe. Profesorii merg la cursuri de 
dezvoltare personală două ore pe săptămână, în timp ce noi am schimbat legea educaţiei de 61 de 
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ori în 28 de ani, finlandezii au un plan clar: lucrează la marea reformă pentru a-şi pregăti tinerii 
pentru cerinţele anului 2050. 

„Nu putem compara România cu Finlanda sau alte state europene. Noi avem o elită 
extraordinară şi am văzut rezultatele la olimpiadele şi concursurile naţionale. În acelaşi timp, 
nivelul mediu al absolventului de şcoală trebuie crescut. Şi aici trebuie să luăm măsurile necesare 
sistemului de educaţie. Şi asta pleacă de la: 1. curriculum naţional, ce învaţă copilul la şcoală şi 2. 
cine îl face pe copil să înveţe, deci pregătirea cadrelor didactice. La ambele componente astăzi eu 
zic că suntem înaintea multor ţări din Uniunea Europeană”, afirmă Liviu Pop, senator PSD, fost 
ministru al Educației. 

 
Analizând aceste date, consider că învățământul românesc ,,suferă” de cel puțin 12 probleme 

sintetizate mai jos. 
 
1. Eternele  experimente pe elevi și profesori, haosul legislativ, inovațiile ministeriale au 

debusolat învățământul românesc. 
2. Programele școlare aberante, bazate pe cantitate și nu pe calitate, obligă profesorul să 

,,alerge” timp de un an școlar, indiferent dacă elevii și-au însușit cunoștințele sau nu. 
3. Suprapopularea claselor – fenomen des întâlnit în școlile din România, fapt ce-i obligă pe 

profesori să lucreze cu 30 elevi sau chiar mai mulți într-o clasă. 
4. Birocrația sufocă întreg sistemul educațional, ajungându-se la aberația de a fi prioritară, în 

detrimentul desfășurării normale a preocesului instructi-educativ. 
5. Salarizarea profesorilor a rămas la un nivel jenant, sub nivelul  șoferilor din primării sau a 

femeilor de serviciu. 
6. Lipsa de implicare a părinților a creat o dezordine clară, profesorii fiind învinovățiți pentru 

slabele performanțe școlare ale elevilor. 
7. Neputința legală a profesorilor, care nu sunt protejați de lege atunci când apar probleme, 

elevii au mai multe drepturi decât profesorii. 
8. Sabotarea din partea politicienilor subminează  autoritatea și prestigiul profesorilor. 
9. Prostul exemplu dat de unii miniștrii ai educației care sunt fie incapabili să se exprime corect, 

clar, fie ordinele / ordonanțele halucinante, schimbate în timpul nopții. 
10. În sistemul de  învățământ românesc lipsește unitatea,  sindicatele s-au dovedit inutile în 

mobilizarea profesorilor  pentru a participa la acțiunile de protest. 
11. Politizarea sistemului prin numiri pe criterii politice  numeroși directori incompetenți care 

au produc adevărate dezastre în sistem. 
12. Lipsa finanțării  care produce dezechilibre în întreg   sistemul educațional românesc. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
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C . S. E. I. ,,Elena Doamna ’’Focşani,                                                     

Locaţie Şcoala Gimnazială Tîmboeşti –Slimnic. 
 

  
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

 Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 
să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 
societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 
nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

·        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităţilor din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoală. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
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potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

·        Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reusită sau eşecul  şcilar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera  şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

·        Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul   şcolar. 

·        Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale , 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

·        Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele , regulile , chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, grşelile dascălilor (de atitudine 
şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția 
fenomenului de abandon şcolar. 

·        Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate, reprezintă cauze pentru care elevul abandonează 
şcoală. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să 
fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la 
şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
·        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
·        psiho-pedagogice  şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
·        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice  şi psiho-sociale; 
·        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
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·        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci  şi  de a-i face să contştientizeze  importanța pe care o deține scoala 
în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul  şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Educaţia centrată pe elev,în funcţie de nevoile individuale ale elevului. 
Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 

temă foarte mult abordată în mediul  şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul   şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştiemtizeze  importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta    şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Școala Gimnazială nr. 40 Aurel Vlaicu, Constanța 

                 
 
Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe 

educative ce se exercită asupra copilului. 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, 

în şcoală şi de la comunitate. 
Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni 

dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. 
Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât 

ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 
Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 

influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit. 

Familia îndeplineşte importante funcţiuni în procesul general al integrării copilului în mediul 
social, fapt ce se reflectă asupra dezvoltării sale: 

creează o dependenţă absolută a copilului faţă de membrii microgrupului familial din punct de 
vedere fizic, psihic, material ; 

impactul emoţional pe care îl exercită este maxim ; 
oferă primele modele comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi ; 
creează un stil comportamental care se imprimă asupra întregii evoluţii a individului ; 
influenţa educativă pe care o exercită familia face parte integrantă din viaţă. 
Copilul are un suflet care trebuie dezvoltat din toate punctele de vedere, astfel încât să fie 

capabil să răzbată în viaţă. Fiecare membru al familiei trebuie să devină sensibil la nevoile şi 
sentimentele copiilor. Părinţii trebuie să înţeleagă că ei pot influenţa comportamentul copiilor.  

Părinţii vor înţelege că regulile de educaţie diferă de la o familie la alta în funcţie de copil, de 
problemele familiei, de concepţia familiei despre viaţă şi împlinirea ei. 

Părinţii trebuie să petreacă mai mult timp cu copiii, să le acorde mai multă atenţie, să-i laude cât 
mai des, să-i recompenseze, dar să le stabilească şi limite, să-i pedepsească. 

Comunicarea dintre părinte şi copil trebuie să fie bună şi permanentă. Părintele va prezenta 
interes faţă de ceea ce povesteşte copilul. Împreună stabilesc care sunt problemele şi cum pot fi 
rezolvate. Părinţii trebuie să cunoască posibilităţile de înţelegere ale propriilor copii, să-i încurajeze. 

Între recompensă şi pedeapsă trebuie să existe un echilibru. Părinţii trebuie să vadă din ce cauză 
a greşit copilul, să-l facă să înţeleagă unde a greşit. Adulţii nu trebuie să-şi piardă controlul, să-şi 
descarce frustrările zilnice asupra copilului. O astfel de descărcare nervoasă lasă urme adânci în 
personalitatea copilului. 

Copilul are nevoie de un mediu părintesc cald, liniştit. Părinţii trebuie să ducă un mod de viaţă 
corect, echilibrat, să dea dovadă de o atitudine civilizată faţă de ei înşişi şi faţă de cei din jur. 

Familia trebuie să aibă disciplina ei. Părinţii nu trebuie să-şi pedepsească copiii fără să le arate 
adevăratele motive. Toate problemele vieţii se pot rezolva mai uşor într-un climat de prietenie şi de 
înţelegere. 

Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se adapteze 
rapid şi eficient la societatea în care trăieşte. Oricât s-ar strădui, grădinita şi şcoala nu poate înlocui 
restul instituţiilor care au misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită civilizată. 
Educaţia şcolarilor în şcoală nu are sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi factori activi 
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implicaţi în procesul instructiv-educativ. Între aceştia, familia, considerată dintotdeauna celula de 
bază a societăţii şi „un soi de personalitate colectivă” de a cărei armonie generală depinde 
dezvoltarea personalităţii copilului, are un rol foarte important în ajutorul pe cate trebuie să îl dea 
şcolii.  

Oricine lucrează în învăţământ observă cum familia nu mai poate realiza socializarea primară 
prin care copilul să-şi interiorizeze valorile civice fundamentale. Pe o astfel de temelie şubredă 
şcoala nu poate construi certitudini. Formarea ca cetăţean se află sub influenţa societăţii şi în special 
a familiei. 

Se constată, în ultima vreme, o depărtare a familiei de şcoală, o scădere a interesului părinţilor 
pentru rezultatele şcolare. Părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul copiilor dar, în acelaşi timp nu mai au 
răbdare să le acorde atenţie. Acest lucru se constituie într-un semnal de alarmă care m-a determinat 
să aflu care sunt adevăratele cauze ale acestui fenomen încât să pot remedia măcar o parte dintre 
ele. Se impune o reconsiderare a relaţiei familie-şcoală. Aceasta nu trebuie să fie semidirecţională, 
redusă la simpla informare a părinţilor asupra rezultatelor la învăţătură. Şcoala trebuie să convingă 
familia ca ea să devină un participant activ în procesul de instruire-educare. 

Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în 
mare măsură dezvoltarea personalităţii acestuia. Modelul moral-civic propus de şcoală (un 
comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine, prietenie) găseşte un răspuns 
pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc de cinste. 

Colaborarea mea cu familia s-a concretizat într-un program comun de activităţi ale şcolii cu 
aceasta. Am inclus lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, activitate commune elevi-părinți, 
serbări şcolare. Părinţii au văzut în mine un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajut 
prin atitudinea nepărtinitoare pe care am afişat-o. Aşadar e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile 
problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea 
elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea 
copiilor. Educaţia în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi 
rezolvarea problemelor de viaţă. 
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Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană, 

şcoala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora.  

Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea abandonului 
şcolar  timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie. Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, 
alcoolismul, violeţa în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon 
şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală, găsirea unor 
soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Pentru reducerea ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 

 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a 
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).     

  Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta. 
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  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu 
elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei 
elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 

În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala 
trebuie să aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii 
noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea 
să devină  o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte 
mult de noi, de noi toţi. 
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,,ABANDONUL” Strigat de ajutor… strigat de ajutor asupra noastra,a tuturor…” 
(familie-cadre didactice -comunitate) 

 
Se spune ca ”toti copii au dreptul la educatie”dar, din pacate, nu toti pot beneficia de acest 

drept…unora le este luat mult prea devreme,depinde numai de NOI,cat de mult ne implicam in 
educatia copiilor de astazi,respectiv adultilor de maine…deci haideti sa nu lasam sa dispara prea 
devreme farmecul nestirbit al copilariei si al copiilor nostrii implicandu-i in tot felul de sarcini ce ne 
revin noua … 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 

asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari ce 
au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în 
familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, integrarea 
în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori 
demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului 
ciclului secundar superior. 

Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de 
prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de 
venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. 
O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune din 
ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi 
aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum 
cele de baby-sitting pentru o seară. 

Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. 
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 
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La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai ales 
în comunităţile rurale. 

Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, cadrele 
didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie la 
creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a.  
Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 

nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii.Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 

Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 

Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 
activităţi de timp liber. 

Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în comunităţile cu 
risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt frecvente. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 
Bibliografie: 
 

Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti. 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009). 

  
                                      

                                           

2287



ABANDONUL  ȘCOLAR 

 

MOLDOVAN CODRUTA 

 

Abandonul scolar este o forma de manifestare a deviantei scolare  alaturi de copiat, fuga de la 
scoala, absenteismul scolar, vandalismul scolar, violenta in scoala. Devianta scolara include 
totalitatea conduitelor care se abat de la normele si valorile ce reglementeaza rol-statusul de scolar, 
aceste norme si valori sunt statuate in regulamentele scolare si in cele de ordine interioara. 

Dupa unii autori abandonul scolar este privit ca o retragere constienta a elevului din sistemul 
social scolar ca urmare a pierderii interesului sau motivatiei pentru invatare si a angajarii in 
activitati exterioare invatarii sau ca urmare a lipsei de resurse economice pentru continuarea 
scolarizarii 

Cristina Neamtu defineste abandonul scolar ca fiind conduita de evaziune definitiva ce consta in 
incetarea frecventarii scolii, parasirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 
inaintea obtinerii unei calificari sau pregatiri profesionale complete sau inaintea incheierii ciclului 
de studii incepute. Cei care abandoneaza scoala nu mai sunt reprimiti ulterior in aceeasi institutie 
educativa si nu sunt inscrisi intr-un program de scolarizare alternativ. 

Bourdon explica esecul scolar referindu-se la subculturile de clasa sociala in care parintii si 
elevii din mediile defavorizate subestimeaza avantajele scolarizarii si ii supraestimeaza 
inconvenientele, in care decizia pentru o anume alegere in plan educational se face dupa calculul 
cost-beneficiu imediat. El este de parere ca contextul social modeleaza criteriile alegerii, cand 
explica esecul scolar autorul face apel la “mecanismele concurentei de piata” intre indivizi cu 
resurse diferite 

Școala, prin calitatea si natura experiențelor școlare, determina elevii sa doreasca sa plece. 
Majoritatea elevilor, deși considera anumite aspecte ale vieții școlare ca fiind neplacute, raman 
in școala, avand o motivație specifica. Fie elevii au atins maturitatea intelectuala si afectiva care le 
permite sa ințeleaga avantajele continuarii școlii si importanța investiției continue in propria 
formare pentru viitor.  

Totodata experiențele școlare pozitive si mai ales raportul dintre acestea si aspectele 
nesatisfacatoare ale vieții școlare inclina balanța motivaționala catre continuarea școlaritații. “ S-a 
observat ca, odata luata decizia de a parasi școala, elevii renunța foarte greu la ea, bazele 
emoționale ale dorinței de a renunța fiind susținute de problemele relațiilor elevului cu familia si 
alte persoane semnificative din viața sa: colegi, prieteni, profesori” 

Atat concepția școlii tradiționale, cat si teoria excluderii recunosc faptul ca o anumita rata a 
eșecului, factor cauzal in abandon, exista in majoritatea școlilor si ca școala ierarhizeaza in mod 
inevitabil elevii, ceea ce vine in contradicție cu bazele ei democratice. 

Rata abandonului scolar la scara mondiala este si mai dificil de obtinut, intrucat putine tari 
colecteaza date despre cei care abandoneaza. La inceputul anilor ’70 rata pierderilor scolare prin 
abandon si absenteism era estimata ca fiind in crestere, in ciuda maririi costurilor pentru educatie, 
ceea ce demonstra ineficienta sistemelor educative. ”In jumatate din tarile lumii, jumatate dintre 
copiii scolarizati nu termina ciclul primar.” Fenomenul este deci, foarte grav cantitativ vorbind si 
deasemenea constituie o marturie a defectelor si ineficitatii sistemelor educative care il produc 

Familia este unul din microgrupurile esentiale din care copilul face parte si a carui evolutie, in 
sens pozitiv sau negativ, influenteaza in mod intim si inevitabil dezvoltarea celui din urma, sub 
toate aspectele. Se poate vorbi despre o sumedenie de factori legati de dinamica vietii familiale, 
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care prin eroziunea lor indelungata, mai mult sau mai putin accentuata, duc in cele din urma la 
aparitia unor tulburari a vietii afective, comportamntale si chiar a psihicului copilului, generand 
distorsiuni, dereglari, al caror efect va fi resimtit de catre copil o perioada indelungata. Actionand 
asupra personalitatii in intregimea ei, unul din segmentele afectate va fi cel cognitiv, implicand in 
mod pregnant capacitatea de invatare a individului si implicit capacitatea lui de a face fata cerintelor 
scolare. in absenta unei interventii prompte si eficace, afectiunile produse se pot croniciza, pana in 
momentul cand esecul scolar se generalizeaza, iar elevul recurge la abandon scolar. 

Cauzele abandonului scolar sunt numeroase si se datoreaza in primul rand ,,inadaptarii elevului 
la activitatea de invatare realizata in mediul scolar dar si extrascolar" si in al doilea rand 
,,inadaptarii scolii la factorii interni (biologici, psihologici) si externi (socio-economici, socio-
culturali)". 

Cercetarile din domeniul educational au relevat faptul ca mediul socio-cultural de provenienta al 
elevilor este una din cele mai importante variabile in reusita sau esecul scolar si profesional al 
elevului. Este foarte importanta atitudinea familiei in raport cu scoala. 

Dezorganizarea vietii de familie, consecinta a divortului, climatul familial conflictual si imoral, 
excesiv de permisiv, divergenta metodelor educative, si lisa de autoritate a parintilor, atitudinea 
rece, indiferenta sau dimpotriva, tiranica a acestora conduc tot spre abandonul scolar. 

Factorii de natura sociala si economica cum ar fi criza economica actuala, politica, sociala si 
morala, prabusirea sistemului de protectie sociala conduc la dezorientarea elevilor, indepartarea lor 
de mediul educational si in final abandon scolar. 

Insubordonarea fata de normele si regulile scolare, chiulul, absenteismul, repetentia, motivatiile 
si interesele slabe in raport cu scoala, greselile profesorilor sunt si ele o cauza in aparitia acestui 
fenomen. Anturajul de proasta calitate, debusoleaza elevii cu un psihic labil, dorinta de a scapa de 
sub tutela parintilor, dorinta de a obtine bunuri (obiecte, haine, mancare) prin cai ocolite pot fi alte 
cauze ale abandonului scolar. 

Lucrarea de fața se incadreaza in perspectiva școlii tradiționale, deoarece studiaza 
abandonul școlar din prisma socializarii in familie, a socializarii primare, a modului in care valorile 
familiei, a atitudinilor parinților fața de educație isi pun amprenta pe traseul școlar al copilului. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
 

Prof. Inv. Primar: Munteanu Elena 
Scoala Gimnaziala ,,Vasile Voiculescu” Parscov,jud. Buzau 

 
 
Abandonul reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării scolii, 

părăsirea sistemului educativ înaintea obtinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete 
sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Din punct de vedere legal se specifică faptul că 
frecventarea obligatorie a scolii încetează la sfârsitul clasei a X- a. Atunci când statul controlează 
frecventarea scolii, abandonurile înaintea termenului legal al scolaritătii obligatorii sunt relativ rare, 
fiind adesea deghizate în absenteism intens. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 
de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme 
personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate 
acestea, caracteristicile sistemelor de învătământ si climatul scolar sunt alti factori care contribuie la 
implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăta si a fi, iar 
dacă acestea sunt flexibile, iar părintii si elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi 
de o experientă pozitivă pentru elevi. 

Se impune o „abordare holistică”, în cadrul căreia întreaga comunitate şcolară (conducerea 
şcolii, cadre didactice, elevi, familiile acestora) participă la un efort colectiv şi coerent, în strânsă 
colaborare cu partenerii externi şi întreaga comunitate. 

Pentru a combate fenomenul este necesara, in primul rand, intelegerea cauzelor. Pe langa cele 
de ordin social (situatia economica, modelul oferit de parinti si dezorganizarea familiei, lipsa unui 
loc de munca) si de ordin psihologic (motivatia scazuta, lipsa de interes, anxietatea, pasivitatea), 
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cauzele psihopedagogice joaca un rol extrem de important. Acestea din urma pot fi transformate in 
oportunitati de dezvoltare si de imbunatatire a sistemului actual de invatamant.  

Vorbim de ani buni despre calitate în educaţie, despre învăţământ performant şi despre căile 
prin care putem obţine cele mai bune rezultate şcolare. Vorbim, de asemenea, despre necesitatea 
modernizării şcolii româneşti, despre digitalizarea învăţământului, despre manualele digitale. Un 
fost premier afirma cu doi-trei ani în urmă, pledând fierbinte pentru introducerea în învăţământul 
primar a manualului digital, că astăzi nu există copil care să nu deţină un smartphone.  

Vorbim despre dreptul copiilor la o educaţie de calitate. Toate acestea fac parte dintr-un alt film 
care rulează într-o altă Românie. În România în care trăim noi, suntem campioni la subfinanţarea 
sistemului educaţional, la analfabetismul funcţional, profesorii au cele mai mici salarii din Europa 
şi, poate ceea ce este cel mai grav, suntem „pe podium” în Europa la abandon şcolar, iar tendinţa 
este de creştere.  

Datele pe care ni le oferă Institutul Naţional de Statistică şi Eurostat trebuie să îngrijoreze. E 
drept că abandonul şcolar a devenit o problemă la nivel european, întreaga Uniune confruntându-se 
cu părăsirea timpurie a şcolii.  

Cauzele sunt dintre cele mai diverse. Printre ele se numără lipsa de atractivitate faţă de ceea ce 
se numeşte învăţământ tradiţional. Tinerii vor altceva şi, în general, vor să ardă etape, considerând 
că se pot realiza mai repede fără studii.  

Şi în UE, printre cauzele principale se numără sărăcia, lipsa de educaţie a mediului în care cresc 
şi se dezvoltă copiii, dar şi anumite cutume ale unor minorităţi etnice sau de orice alt tip. Am 
enumerat doar câteva dintre motivele care stau la baza îndepărtării de şcoală. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
 
 

MURESAN DANIELA 
 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 
ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului școlar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor școlare ar fi bine să încercăm sa identificăm și să 
studiem câteva cauze: 

        Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie și lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor primare renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru școală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților și prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre școlile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar și asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de școala.  

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
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imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 

        identificarea elevilor aflati în abandon sau risc de abandon scolar în vederea mentinerii 
acestora în sistemul învatamîntului guvernamental de zi; 

        implicarea sistemului familial în reabilitarea scolara si sociala a elevului; 
        cresterea gradului de implicare a comunitatii locale în solutionarea situatiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
        În masura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul scolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului școlar: 
        psiho-pedagogice și psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice și psiho-sociale; 
        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 
Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze și modalități de prevenire, consider că este o 

temă foarte mult abordată în mediul școlar.  
 
Cadrele didactice împreună cu consilierul școlar încearcă să-i determine pe elevi să 

conștientizeze importanța școlii, a terminării unui liceu.  
 
La noi, în România, abandonul școlar reprezintă un motiv de îngrijorare și pentru aceasta școala 

trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
 

Bibliografie: 
 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
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Abandonul școlar-o problemă reală… 
 
 

Prof. Nadia TORGE 
Liceul Tehnologic Alexandru Borza, Cluj-Napoca 

 
 
 

În spatele depresiei stă dorinţa de schimbare, în anxietate se ascunde un mesaj pe care este 
necesar să îl asculţi, înorice trăire negativă există potenţialul spre conştientizare şi evoluţie. Nu 
rezolvi nimic dacă fugi de aceste trăiri fără să le înţelegi mesajul. Ele vin ca să-ţi arate că 
nu trăieşti în acord cu tine însuţi, că te trădezi şi că te-ai îndepărtat de la calea ta.  

Dacă nu poţi singur sau poate nu vrei să accepţi ceea ce încearcă aceste stări să-ţi transmită, 
apelează la ajutor. Fă orice este necesar ca să înţelegi ce se întâmplă cu tine şi de ce, pentru că în 
aceste stări este camuflată dorinţa ta autentică de conştientizare, evoluţie şi schimbare. 

 Ursula Yvonne Sandner 
 
Elevii ce ajung să abandoneze școala trăiesc darama unei neînțelegeri: familia nu gestionează 

bine situația trăită de copil, școala- prin reprezentanții ei- ignoră total trăirile elevului, iar societatea 
nu pare să încurajeze idea potrivit căreia omul școlit va fi mai bine remunerate… 

 
Există o sumă de factori care influențează destinul acestor tineri, tineri ce aleg să părăsească 

băncile școlilor pentru a ajunge mai repede în câmpul muncii. 
 
De-a lungul timpului, în cariera mea didactică, am întâlnit diferite situații în care elevii nu și-au 

continuat drumul în școală; de cele mai multe ori, aceștia au renunțat la statutul de elev pentru a 
trece în rândul celor care muncesc; banul, mai bine spus, lipsa banilor îi determină pe unii 
adolescenți să muncească și apoi, încet-încet să nu mai poată face față unui program dublu (școală-
serviciu).  

 
La început, genul acesta de elevi se confruntă cu insuccesul școlar, situația lor la învățătură 

începe să fie una dominată de probleme, iar apoi aleg să continue calea ce nu ii creează frustrări, 
calea de a munci, de a câștiga bani, de a avea satisfacția de a trăi mai ușor. 

 
Din nefericire, soluții clare pentru astfel de elevi nu există, susținerea familiei ar fi de mare 

ajutor, însă școala nu se poate baza pe acest lucru.  
 
Profesorii ar fi de droit să discute individual cu acești elevi, să le acorde atenție, susținere și să îi 

înțeleagă. Genul acesta de elevi ar putea să primească material suplimentare, material pe care ei să 
le poată accesa acasă, să poată asimila material la nivelul notei de trecere, fără a resimți un efort 
deosebit. 

 
Răbdarea, profesionalismul, atenția și bunăvoința ar putea sta la baza diminuării unei astfel de 

probleme. Este adevărat că ideal ar fi ca acești adolescenți să fie susținuți material de anumite 
ONG-uri, dar situația ideală este greu de pus în practică.  
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Abandonul școlar timpuriu 

 
 

REALIZAT DE:  
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR NEACȘU FELICIA DENISA 

 
 
 
Abandonul școlar timpuriu este atât o problemă individuală, cât și a întregii societăți. În 

limbajul de specialitate se realizează o diferență între termenele de ,,părăsire timpurie a școlii,, 
respectiv ,,abandonul școlar,,. Termenul ,,părăsirea timpurie a școlii,, include renunțarea la toate 
formele de educație și formarea profesională înainte de finalizarea învățământului secundar superior 
echivalentul în educația și formarea profesională. ,,Abandonul școlar este utilizat cu un sens mai 
restrâns – se referă la întreruperea unui curs în desfășurare în învățământul general sau profesional 
și de formare. 

O educație reală, adevărată, se fundamentează în familie iar apoi, ea continuă în grădiniță și în 
școală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului și apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârșește sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare. O 
bună intervenție a cadrului didactic prin însuși procesul educativ pe care-l desfășoară cu copiii poate 
constitui un mijloc de prevenire a abandonului școlar prin intervenția acestuia la nivelul factorilor 
de risc – individuali, familiali, școlari, a celor determinați de mediul cu potențial delictogen care-l 
pot acuza. 

Funcționez ca și cadru didactic ( profesor pentru învățământul primar și preșcolar) în funcția de 
educatoare la o grădiniță în care 80% din preșcolarii înscriși sunt de etnie rromă. Din 2014 de când 
funcționez la această grădiniță și până în prezent am putut observa o rată a frecventării mai mare. 
De ce?... În fiecare vară ( la sfârșitul anului școlar) și toamnă ( înainte de începerea grădiniței) merg 
pe teren pentru înscrieri în următorul an școlar. Strig la fiecare poartă și întreb dacă sunt copilași cu 
vârstă cuprinsă între 2,5-3 ani și 6 ani. Completez fișa de înscriere și cer datele de identificare atât 
ale copilului cât și ale părintelui, urmând ulterior ca părinții să aducă copii de pe documentele 
necesare dosarului de înscriere. Aceștia sunt sceptici în prezentarea actelor și trebuie să le explic că 
nu va fi nici o problemă, că aceasta este procedura de înscriere. De multe ori primesc răspunsul 
,,Lasă …că nici eu n-am făcut carte,, și aici intervine puterea mea de convingere de a le oferi 
copiilor educație, că trebuie să evolueze și ei ca și ceilalți copii, să nu le refuze acest drept la care 
aduc și argumentele necesare. Le explic actul educațional și activitățile de bază din grădiniță, 
importanța acestora. Copiii vin cu drag la grădiniță, dar pe copii trebuie să-i aducă părinții. Ca acest 
lucru să fie posibil trebuie mai întâi să ,,educ,, părintele. Dacă îndrept părintele spre această latură a 
educației , totul vine de la sine. În fiecare an participăm la diverse concursuri și festivaluri ( Colind, 
Glasuri Cristaline, Steluțele Dansului ) unde întâmpin din nou probleme. Părintele spune ,,La ce-i 
trebuie lui scenă?,,…,,Nu-l aduc,,.Aici intervin din nou în a-i convinge de beneficiile acestor 
activități pentru copil, pentru dezvoltarea lui. Mă bucur însă că străduința mea nu este în zadar și că 
preșcolarii frecventează grădinița. 

Cauze ale abandonului școlar pot fi din: 
Mediul familial; dificultățile materiale, modelul educațional oferit de părinți sau de frații mai 

mari care sunt poate mai influenți, dezorganizarea familiei care atrage după sine dificultăți 
materiale, implicarea în activități aflate la limita legii, intrarea pe piața muncii. Alte motive ce își au 
ca sursă cadrul familiei sunt încrederea scăzută în educație, migrația, problemele întâmpinate de 
copii ce părăsesc sistemul de învățământ românesc și apoi se întorc în țară. 

Factorii care apar în comunități, unii specifici doar anumitor comunități: mariajul timpuriu care 
apare în comunitățile de etnie rromă , apariția unui copil, lipsa de securitate în anumite zone. 
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Factori ce apar în mediul școlar: neimplicarea, orientarea școlară și profesională, repetenția 
frecventă, integrarea insuficientă în colectivul de elevi. 

Modalitățile de prevenire ale abandonului școlar: 
Prevenirea – îmbunătățirea accesului egal la educație de înaltă calitate de la vârste fragede. 

Trebuie introduse măsuri menite să garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs ( suport 
lingvistic pentru copiii de imigranți de exemplu ) . 

Intervenția – îndrumări și meditații pentru elevi, strângerea legăturilor cu părinții, atunci când 
apar semne cum ar fi absențele nemotivate și performanțele foarte slabe. 

Compensarea – elevilor care renunță la școală ar trebui să li se ofere ulterior șansa de a obține 
calificările pe care le-au obținut prima dată. Școlile de tip ,, A doua șansă,, trebuie să ofere cursuri 
pentru grupuri restrânse de elevi, precum și metode de predare mai personalizate și mai flexibile 
comparativ cu școlile obișnuite. 

Printre acțiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea abandonului școlar ar fi integrarea 
elevilor cu risc de renunțare la educație și menținerea acestora în sistemul școlar, creșterea 
responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflați în abandon, monitorizarea stării 
sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor și identificarea periodică a modificărilor în ceea ce 
privește factorii de abandon școlar. 
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ABSENTEISMUL ŞCOLAR – O PROBLEMĂ?! 

 
 

Neacşu Iuliana,  
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Eforie Nord 

 
 
 
ARGUMENT    
 
Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,  problemele de 

relaţionare între părinti şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul 
social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.), 
determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut şi, astfel, frecvenţa 
absenteismului şcolar este în creştere. 

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 
dependenţă, disfuncţiile în evaluare şi notare, frica de examene.  

Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al 
existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 
motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 

Orice eşec care nu este observat la timp poate antrena un proces de inadaptare. Elevul se 
resemnează sau renunţă, devenind indiferent faţă de şcoală sau se revoltă împotriva insucceselor pe 
care nu reuşeşte să le învingă, încearcă anumite compensări prin care vrea să dovedească pentru el 
însuşi că poate să reuşească în unele lucruri, ceea ce   uneori duce la fapte de indisciplină sau la 
evitarea anumitor ore. 

Consolidarea relaţiei şcoală-familie, informarea permanentă şi în timp real despre situaţia la 
învăţătură şi disciplină, sunt factori care duc la combaterea absenteismului şcolar. 

Introducerea catalogului electronic uşurează relaţia şcoală-familie şi face ca aceasta să se 
implice mai mult şi mai repede pentru evitarea abandonului şcolar. 

Un astfel de proiect se doreşte a fi un suport pentru întreaga comunitate, un proiect care să ducă 
la consolidarea relaţiei elev-familie,  familie-şcoală, şcoală-elev.  

 
SCOPUL PROIECTULUI 
 
Conştientizarea elevilor cu privire la importanţa, complexitatea şi funcţiile şcolii şi la 

implicaţiile absenteismului şi ale abandonului şcolar. Formarea unui comportament responsabil ca 
elev într–o instituţie şcolară. 

Prevenirea şi intervenţia pimară în cazul absenteismului şcolar.  Scopul acestui proiect este 
formarea unui comportament responsabil al elevilor, precum si al parintilor, acestia fiind stimulati 
sa monitorizeze parcursul educational al copiilor lor si prin utilizarea catalogului electonic.  

În cele ce urmează detaliem modalităţile prin care pot fi obţinute şi centralizate informaţiile 
necesare analizei situaţiilor de absenteism şi abandon şcolar, precizând totodată persoanele care pot 
contribui cu astfel de informaţii şi cu propuneri de ameliorare a situaţiilor respective: 

centralizarea absenţelor nemotivate, după criterii precum: disciplină (şi cadrele didactice care 
predau acele discipline), perioadă de timp (lunar, semestrial, anual), an / nivel de învăţământ; 

apartenenţa etnică: - interviuri / discuţii cu elevii în situaţie de absenteism şcolar, în vederea 
identificării motivelor pentru care absentează şi a găsirii unor posibile soluţii; 

interviuri / discuţii cu profesorii la orele cărora se înregistrează cele mai multe absenţe 
nemotivate, în vederea identificării eventualelor dificultăţi pe care le au elevii în cauză şi a unor căi 
de intervenţie personalizată;  
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interviuri / discuţii cu părinţii elevilor care înregistrează absenţe nemotivate, în vederea 
identificării dificultăţilor întâmpinate şi a unei mai bune cunoaşteri a elevilor şi a contextului lor 
familial;  

chestionare şi interviuri de grup adresate elevilor, care să vizeze identificarea unor aspecte 
precum: comunicarea între colegi, comunicarea elevi-profesori, disciplinele la care absentează cel 
mai mult şi cauzele absenteismului, disciplinele care le par cele mai dificile, starea de bine/rău a 
elevilor la şcoală;  

realizarea unui profil al elevului în situaţie de risc şcolar, care să evidenţieze principalele 
probleme cu care se confruntă acesta şi care îl împiedică să aibă un parcurs şcolar normal / eficient. 

 
ALTE  SUGESTII  DE  INTERVENŢIE  ÎN CAZUL ABSENTEISMULUI 
 
Monitorizarea săptămânală, de către diriginte, a absenţelor elevilor pe fişa tip de monitorizare şi 

prezentarea lunară a situaţiei absenţelor către conducerea şcolii; 
Aplicarea unui chestionar privind absenteismul (dacă situaţia o impune); 
Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au contribuit la 

situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate); 
Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către 

diriginte a  unor măsuri amelioratorii); 
Discutarea, în particular, a incidentului / situaţiei cu elevul – căutarea împreună a unor soluţii 

pentru evitarea repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală / a familiei (în 
funcţie de cauză). 

Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, 
legătura permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele 
de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de elev 
ca unică soluţie pentru ,,rezolvarea’’ problemei); 

Dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate media 
rezolvarea situaţiei conflictuale profesor-elev; 

Alte modalităţi de profilaxie: 
ieşirea din şcoală pe parcursul orelor de curs doar pe baza unor bilete de învoire, semnate de 

diriginte sau profesorul clasei, care să fie ritmic contabilizate la secretariat; 
notarea riguroasă a absenţelor la fiecare oră de curs; 
promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimenteze succesul; evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, 
celor care nu aparţin elitei: 

sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; nota să 
fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului. 

 
Bibliografie: 
 
Băban, Adriana (coord.), Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi 

consiliere, Cluj-Napoca, 2001  
Băiaşu, Nadia, Predonescu, Eusebiu, Consilierea în şcoală. Ghid pentru  profesorii consilieri şi 

diriginţi, Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2001   
Moldovanu, Iosif, Cartea mare a jocurilor, Chişinău; 
 Neamţu, Cristina, Devianţa şcolară, Polirom, Iaşi, 2003; 
Tomşa, Gheorghe, Consilierea şi orientarea în şcoală, Credis, Bucureşti, 2003. 

2298



 

„ABANDONUL SCOLAR/ Cauze si modalitati de prevenire  

                                     

Prof. înv. preșc: Neagovici Crina-Elena                                                    
Gradinița cu P. N. Vama Buzăului                                                        

Localitatea Vama Buzăului; Județul Brașov 

 

 „A  creşte un copil este un lucru riscant; căci reuşita depinde de multă trudă şi grijă, iar 
nereuşita întrece orice altă durere”. (Democrit) 

  
Pentru ca un copil să se dezvolte frumos si armonios, să zâmbească și să fie fericit, este nevoie 

de un parteneriat tacit între familie-școală-societate. 
În zilele noastre, școala și educația copilului reprezintă un subiect diferit din foarte multe puncte 

de vedere, în comparație cu ceea ce însemna școala în deceniile trecute. Dacă, în trecut, majoritatea 
copiilor se supuneau normelor de acasă şi de la şcoală, indiferent de stricteţea lor, în prezent aceştia 
ridică semne de întrebare în ceea ce priveşte interesul lor faţă de educaţia care li se oferă şi faţă de 
viitorul pe care fiecare este dator să şi-l formeze prin propriile puteri.  

Deşi, până nu demult, elevii nu au beneficiat de numeroase avantaje şi dotări care să le faciliteze 
procesul de învăţare, astăzi, cu toate că societatea a evoluat şi educaţia se realizează în alte condiţii, 
există numeroase dificultăţi pe care copiii le întâmpină în perioada în care ar trebui să se formeze 
din punct de vedere educaţional. Aceste dificultăţi vor fi prezentate în cele ce urmează, făcând 
referire atât la cadrul şcolar cât şi cel familial, scoțând în evidență eventualele modalități de 
prevenire a greutăţilor de învăţare. 

Deoarece interesul oricărui cadru didactic este de a cunoaste si de a solutiona problemele 
elevilor, importanta abordarii subiectului din lucrarea de fata este una majoră, nu doar la nivelul 
individual  al fiecărui elev, ci si la nivelul întregii societăți. 

Cauzele abandonului scolar 

Aceste cauze sunt plasate în general la trei nivele diferite: cel al elevului şi al familiei sale, al 
comunităţii de provenienţă şi al şcolii. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 

 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme 
în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie 
pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la 
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există 
însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai 
mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, 
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 
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 Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, 
integrarea în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca 
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare 
debutului ciclului secundar superior. 

 Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca 
barman, de prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi 
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea 
prematură la educaţie. O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor 
modele comune din ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se 
întreţine în activităţi aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de 
ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de 
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 
sunt: 

 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai 
ales în comunităţile rurale. 

 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act 
individual. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă 
exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, 
cadrele didactice se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre acesţia contribuie 
la creşterea riscurilor de abandon şcolar. 

Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o 
singură comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea 
educaţiei la liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile.  

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi 
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu 
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. 
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Modalități de prevenire ale abandonului scolar 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
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pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 

 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de 
vârstă. Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul “a doua şansă” este 
frecventat de tineri de peste 20 de ani. Aceste programe ar trebui să aibă clase speciale pe grupă de 
vârstă (12 – 16 ani) pentru care este dificil să se integreze în grupe cu tineri care au peste 20 de ani. 

 Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere al curriculei. Când 
elevii repetă un an de mai multe ori deoarece nu au trecut clasa la două sau trei materii (de regulă 
aceleaşi) ar trebui luate în cosiderare notele de trecere de la celelalte materii. De asemenea, 
competenţele profesionale dobândite de cei care abandonează şcoala ar trebui recunoscute oficial. 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 

 Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 
activităţi de timp liber. 

 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

 Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

 Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în 
comunităţile cu risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt 
frecvente. 

 Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii 
elevi de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 

 Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 

 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de urmărire a evoluţiei cohortelor şcolare. 

 Motivarea prin premiere a cadrelor didactice. 

Am  avut ocazia să lucrez într-un sat cu populație rromă și să mă confrunt cu abandonul școlar. 
Părinții nu conștienizează importanța pe care o are școala asupra copiilor și se plafonează spunând 
că „Nici eu nu am facut carte și pentru asta am crescut mare”. Sunt foarte mulți copii privați de 
educația din școală care sunt puși să muncească sau sa aibă grijă de frații mai mari în timp ce 
parinții merg la lucru cu ziua la ceilalți săteni.  

Am mai observat faptul că mamelor sunt deranjate de faptul că trebuie să se trezească devreme 
să aducă copilul la școală. La școală se impune o anumită igienă, o anumită ținută, un pachețel cu 
mâncare, un minim de rechizite… Toate aceste lucruri creează disconfort în rândul părinților și 
preferă varianta cea mai ușoară. Triste erau cazurile în care copilul iși dorea să evadeze din acel 
mediu și nu era lăsat. În preajma sărbătorilor  când se știa că vor primi ceva de la scoală/grădiniță, 
copiii erau aduși și când le spuneam ca mi-a fost dor de ei și că mi-au lipsit, îmi răspundeau, cu 
sinceritate, ca și lor le-a fost dor de mine/ grădiniță, dar mama nu îi lasă să vină.  
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Am ales să merg în comunitatea lor, să le cunosc problemele, să mă cunoască și ei pe mine, să 
interacționez cu părinții și să îi asigur de beneficiile majore pe care le aduce școala în viața copiilor 
lor.  

Ce ar trebui făcut la nivel național pentru prevenirea abandonului școlar? 

Din punctul meu de vedere ar trebui să se formeze echipe de experți cu membrii din școală și 
primărie (cadru didactic, mediator școlar, reprezentant al primăriei) mers la fața locului, identificate 
cauzele reale și acționat in mod real cu soluții reale. Dacă toată lumea și-ar face treaba acționând la 
veriga slabă în beneficiul copilului și nu doar scriptic, sunt  convinsă că lucrurile ar sta altfel. 

 

Bibliografie: 

http://www.unicef.org/romania/ro/Violenta_in_scoala.pdf accesat la 15.04.2015 

http://www.unicef.ro/media/buletin-informativ-nr-7/abandonul-scolar-timpuriucauze-si-
posibilitati-de-prevenire/ accesat la 16.04.2015 
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A fi elev sau profesor într-o şcoală europeană 

 
 

Prof. Negoiţă Doina 
ȘCOALA GIMN. VIZIRU, JUD. BRĂILA 

 
 
The European Commission aims at a unitary education able to emphasise the best in people. The 

European states adopt various methods for guiding and supporting the key competences. In 
Romania, for innovation, we can start from a simple (competitive) didactic game and then conduct 
European-funded projects. I also appreciate the public debates on the topic of education. 

 
Comisia Europeană vorbeşte despre o educaţie unitară, care să evidenţieze tot ceea ce este mai 

bun în om, pentru o viaţa armonioasă şi o societate mereu în evoluţie. 
În zilele noastre, învăţământul la nivel european vorbeşte despre: existenţa unor specializări pe 

domenii specifice, care să califice elevul în anumite meserii, având în vedere cererea de pe piaţă, 
lipsa unor profesionişti pentru acestea; creşterea performanţei şcolare ale elevilor cu risc de 
abandon şcolar; iniţiative antreprenoriale, existenţa unor abilităţi digitale, cunoaşterea unor limbi 
străine care presupune printre altele practica; reducerea numărului de adulţi necalificaţi prin 
programe de reconversie profesională, stagii de pregătire teoretică şi practică; modernizarea şcolilor 
cu suport tehnologic; pregătirea constantă  şi instruirea cadrelor didactice. 

Pornind de la cele 8  comptetenţe cheie specifice europene, ajungem la ideea că statele europene 
au adoptat modalităţi diverse pentru ghidarea şi sprijinirea acestora. Majoritatea au lansat strategii 
naţionale care abordează în principal competenţele antreprenoriale şi digitale.  De asemenea, se au 
în vedere acţiuni de tipul  reformă curriculară, formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea 
profesională. 

Voi vorbi mai depare despre aptitudini şi competenţe antreprenoriale care arată capacitatea de a 
elabora şi de a implementa un proiect, de a lucra în mod cooperant şi flexibil în cadrul unei echipe, 
de a iniţia şi de a răspunde pozitiv la schimbări, abilitatea de a identifica punctele slabe şi forte, 
capacitatea de a evalua şi de a-şi asuma riscuri. În şcolile din România nu se pune problema 
antreprenoriatului până la nivelul secundar. 

Prezint mai departe un posibil joc didactic la clasele gimnaziale, în orele de limba şi literatura 
română care presupune realizarea unui text nonliterar, dar ca joc de competiţie ( antrenarea pentru 
învăţarea în grupuri mici eterogene şi competitive), ceea ce poate conduce cu paşi mici la 
dezvoltarea acestei competenţe specifice şi la învăţarea transcurriculară: 

Ex. Realizaţi în cel mult cinci minute o reclamă la un produs nou util oricărui elev. 
După realizarea acestei reclame, elevii vor prezenta totul sub forma unor desene/ a unor planşe 

şi a unui scurt text. Fiecare grupă va alege un prezentator. Doi elevi nu vor participa la competiţie, 
ci vor face parte din juriu, alături de profesor; de asemenea, fiecare grupă va face aprecieri legate de 
realizarea celorlalţi. Spiritul competitiv va fi susţinut şi de premiul pentru cei mai buni: publicarea 
în revista şcolii a reclamei. 

Dorinţa de a avea un învăţământ unitar în Europa sau a fi elev în Europa are avantaje şi 
dezavantaje, riscuri şi beneficii: În România, învăţământul este încă gratuit, chiar şi elevii din 
clasele terminale de liceu au primit manuale gratuite anul acesta, 2016-2017, şi primesc burse 
diferite: de merit, socială, profesională, Bani de liceu etc.; dar în ciuda dorinţelor statului, există o 
lipsă a dotărilor, în multe din şcolile noastre calculatoarele sunt piese de mobilier, mouse-ul nu 
merge, conexiunea la internet nu există, deci nu putem vorbi de tablă magnetică sau 
videoproiectoare în fiecare clasă pentru acestea; de asemenea, unii profesori refuză noile metode de 
predare, fiind chiar ei în centrul clasei, ceea ce ne duce cu gândul la lipsa unui mediu propice 
educării, formării profesionale, stimulentelor materiale. Cărţile de specialitate vorbesc dintotdeauna 
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despre o desincronizare a estului Europei faţă de vest, ceea ce ne face un pic sceptici în privinţa 
ţinerii pasului cu celelalte ţări. 

Pentru schimbarea şcolilor din România un rol important îl are accesarea fondurilor europene de 
către şcoli prin proiect educaţionale ample, de durată care să schimbe într-adevăr imaginea şcolii. 
Pornind de la viziunea şcolii şi ţintele strategice din PDI cum ar fi prevenirea eşecului şcolar şi a 
abandonului timpuriu şi promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de 
descentralizare şi autonomie instituţională, ajungem la analiza SWOT a şcolii, din care reies ca 
puncte slabe reducerea populaţiei şcolare, abandonul în grupurile dezavantajate, dezinteresul unor 
cadre didactice pentru activităţi extraşcolare şi pentru formarea continuă, la ameninţări precum 
naveta elevilor, dificultăţile materiale ale părinţilor, reies aspecte problematice precum necesitatea 
de formare a cadrelor didactice, abandonul şcolar şi oportunităţi precum: oferta de formare la nivel 
CCD, disponibilitatea către parteneriate şi fonduri suplimentare.  

Astfel, şcoala noastră s-ar putea încadra în cadrul unui proiect având în vedere o axă prioritară 
POCU, a 6-a- educaţie şi competenţe, cu următorul obiectiv specific: reducerea părăsirii timpurii a 
şcolii prin măsuri integrate de prevenire  şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii 
aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii rome şi elevii din 
mediul rural/ comunităţile dezavantajate socio-economic. 

Un astfel de proiect se naşte din necesitatea de a deschide noi orizonturi elevilor noştri pentru o 
cunoaştere permanentă şi pentru implicarea mai târziu în societate. Studiile au arătat că elevii din 
grupurile dezavantajate au tendinţa de a abandona timpuriu mediul şcolar din lipsa banilor, a 
dezinteresului, a familiilor destrămate, de aceea este important să facem un pas spre aceşti copii. 

Proiectele presupun o provocare şi pentru cadrele didactice nu numai prin prisma modalităţilor 
diverse de organizare, ci şi prin necesitatea de a adapta totul la grupul de elevi căruia i se adresează, 
cu specificul său social, cultural, regional. Cei implicati în proiecte trebuie să dedice o parte din 
timpul lor unor abordări- strategii de persuasiune, de echilibrare a relaţiei dintre actorii educaţiei. 

În concluzie, schimbările pot fi pozitive în şcolile româneşti, dar trebuie să existe dorinţă şi din 
partea elevului/ părintelui şi din partea profesorului; de asemenea, consider extrem de utile 
dezbaterile publice pe teme educaţionale şi insist să se implice în acestea mulţi dintre noi. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Cucoş, C-tin (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, 

ediţia a III-a, Ed. Polirom, Iaşi, 2009. 
2. fonduri-structurale.ro 
3. legeaz.net/legea-educatiei-nationale        
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Cauzele abandonului  școlar 
 
 

Prof inv primar Nicolae Cristina Ioana 
Școala Gimnazială ,,General Ctin Cristescu”-Lunca Corbului, Argeș 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată 
care are nevoie de acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o 
prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie: politicieni, factori de decizie, părinţi, 
profesori şi elevi. 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 

asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari ce 
au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în 
familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, integrarea 
în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori 
demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului 
ciclului secundar superior. 

Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de 
prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de 
venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. 
O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune din 
ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi 
aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum 
cele de baby-sitting pentru o seară. 

Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. 
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, 
socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze. Școala nu poate influența 
factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor 
copiilor. Prin folosirea metodelor moderne de învățare, activitățile devin mult mai atrăgătoare 
pentru elevi. De asemenea, activitățile extrașcolare atrag elevii spre școală. Prin programele de 
consiliere pentru părinți și prin colaborarea cu comunitatea locală, școala încearcă să țină aproape 
actorii principali ai educației. 

Efectele abandonului școlar sunt deosebit de grave. Cei care abandonează școala nu au calificare 
profesională pentru integrarea în societate, nu au formare moral-civică de a deveni buni părinți și 
pot reprezenta viitorii șomeri. 

În concluzie, putem spune că individul are nevoie în formarea sa pentru viață atât de familie 
care să-l susțină pozitiv, cât și de școală care să-i formeze aptitudinile și valorile morale necesare. 
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ABANDONUL ȘCOLAR. CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 

PAGU NELU,                                                                        
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ”,                                     

PODU TURCULUI 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel 
de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

• Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 
agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 
şcolar. 

- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 
risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Una dintre cele mai 
grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul şcolar. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
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şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea 
unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea 
anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, 
pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 
influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale". De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 
şcoală.  

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului, cadrul didactic are de asemenea un rol decisiv în formarea conceptului 
despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului cu profesorul fiind 
extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  Un alt element în combaterea 
abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi 
posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă 
fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil.  
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Aceasta trebuie să identifice: 

o Cum este fiecare; 

o Ce ştie fiecare; 

o Ce face fiecare; 

o Cum cooperează cu ceilalţi. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte. 

 

Bibliografie: 

 Băban, A. (2001) Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj – Napoca 

 Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 

 "Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei – Bucureşti 2006 
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ABANDONUL ȘCOLAR. CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 

 

PAGU ROXANA,                                                                     
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ”,                                     

PODU TURCULUI 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.  

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile 
proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia 
comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea 
fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de 
instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi 
asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este 
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menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar 
creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei 
necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea 
vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze 
părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare 
prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem 
aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, 
absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi 
suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 
manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 
abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 
muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor 
rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de 
permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, 
indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre 
abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul 
abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l 
determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar 
să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, 
ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
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Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare 
copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului 
şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el 
de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat – 
Burrhus Frederic Skinner 

 
Educația este singurul context al unei dezvoltări optime în ceea ce privește evoluția omului, 

evoluție ghidată de o colaborare permanentă și responsabilă între famile, societate și școală. 
Funcționarea eficientă a acestei relații poate fi afectată de apariția unor factori perturbatori, printre 
care cel mai frecvent este abandonul școlar, o cauză a eșecului școlar.  

De-a lungul timpului, numeroase studii de specialitate au semnalat frecvența cu care se produce 
eșecul școlar în instituțiile de invățământ. Această problemă acută trebuie tratată cu maximă 
seriozitate și responsabilitate de către toți factorii implicați, o atenție deosebită fiind atribuită 
școlarului.  

Abondonul școlar se traduce prin eșec școlar, termen ce implică conotații negative in plan 
psihologic-individual caracterizat printr-o alterare a imaginii de sine a elevului, care iși va pierde tot 
mai mult încrederea în propriile posibilități, social determină apariția fenomenului de stigmatizare 
dar și cognitiv, reflectat în nerealizarea obiectivelor prdagogice.  

Dintre cele mai frecvente cauze ale abandonului școlar putem identifica: situația precară a 
familiei din care provine școlarul, situație determinată de lipsa posibilităților financiare, mediul în 
care trăiesc copiii, numărul mare de copii și precaritatea mijloacelor de subzistență contribuie la o 
saracie avansată, grija față de frații mai mici îi ține departe de școală, lipsa condițților de trai și de 
studiu, lipsa modelelor familiale-percepția eronată a familiilor despre studiu și educație, preluarea 
activităților gospodărești,alimentația insuficientă și nediversificată, nesupravegherea copiilor rămași 
în grija rudelor, gradul scăzut de implicare din partea părinților și lipsa colaborării cu cadrele 
didactice.  

Orice aspect negativ poate fi prevenit prin măsuri. Abandonul școlar este un eșec nu doar al 
școlarului, ci este un eșec al familiei, al instituției învățămîntului, al individului în cauză, dar mai 
presus de tot este un eșec al societății, al nostru, al tuturor.  

Conștientizarea gravității acestui fenomen de către toți actorii implicați poate fi o primă masură, 
urmată de: parteneriat școală-famile-comunitate locală bazat pe colaborare, implicare, sprijin, 
sponsorizare, echipe comunitare pentru a interveni eficient în reintegrarea școlară a copiilor, 
activități extrașcolare, valorizarea elevilor aflați în dificultate prin diferite activități pentru a le 
potența calitățile, implementarea unui program numit Școala Părinților având ca scop schimbarea 
mentalității potrivit căreia munca este bună pentru copii la orice vârstă, derularea formelor de 
recuperare școlară, de genul A doua șansă, organizarea unor lectorate cu părinții, elevii, absolvenți 
și cadrele didactice pentru a prezenta modele de reușită, stimularea copiilor cu rezultatea deosebite 
la învățătură, implicarea mediatorului școlar, acesta din urmă fiind puntea de sprijin pentru familie 
și școală.  

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii.  

Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există priorităţi absolute, iar 
acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare.  
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ABANDONUL SCOLAR/ 

CAUZE SI MODALITATI DE PREVENIRE 
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PROFESOR: PARASCHIV ELENA LIVIA 
 
 

Educația este resursa principală din punct de vedere social și individual. Din punct de vedere 
social, educația este esențială pentru dezvoltarea continuă a societății. Din punct de vedere 
individual, educația determină oportunitățile fiecarui individ să fie activ social.  

Renuntarea la școala limiteaza într-un mod foarte sensibil  oportunitățile pentru un individ. În 
aspectul internațional este o problemă foarte importantă. În acest caz, în Europa, aproape 18% din 
tineri nu se tin de scoală (stom, 2006); în America de 25% și alte țări au un procent ridicat al 
abandonului școlar.  

Abandonul școlar este un pericol pentru viața tinerilor; uneori acestia  confruntandu-se  cu 
probleme vitale. Această categorie de persoane este văzută ca un grup social în pericol, în special în 
ceea ce priveste șomajul, consumul de droguri, problemele psihologice etc. În acest articol, este 
prezentat fenomenul  copiilor și al tinerilor în pericol și dezavantajele pentru individ în cazul 
abandonului școlar. 

Definiția termenului "copil cu risc" 
În literatura de specialitate din ultimii ani ne confruntam cu multe explicatii ale termenului "cu 

risc", care tind să fie largi și cuprinzatoare. Termenul "cu risc" este strâns legat de cultură și într-un 
sens mai larg poate privi orice copil sau tanar ale căror valori și norme culturale sunt în conflict cu 
mediul educațional și social al culturii dominante. De exemplu, termenul "la risc" se poate referi la 
stresul pe care îl simte un copil emigrant din cauza necesității de a se adapta intr-o altă societate, 
sau din cauza stimei sale de sine scăzute și a inegalității culturale care iese din confruntarea dintre 
cultură și statutul său social și cealaltă societate. 

În timpul anilor 80  termenul  "cu risc" a fost folosit despre acei studenți care au lipsit în 
procesul de învățare, lipsa dorinței de a merge la școală, sărăcie, condiții economice și educaționale 
rele, care se află în starea unui handicap sau deficiență fizică sau emoțională. Acești studenți sunt 
supuși unui pericol mai mare de a obține note scăzute la școală și acest contingent are un potențial 
mai mare de a abandona școală. 

De asemenea, termenul "cu risc" este utilizat atunci când un individ la vârsta școlară este în 
pericol să renunțe la școală, atunci când el/ea este dependent de droguri sau alcool, atunci când el/ea 
a devenit părinte la o vârstă fragedă, atunci când el/ea se confruntă cu probleme cu legea, a eșuat un 
an școlar după prietenii săi de aceeași vârstă, este un membru al unei bande, care este periculos 
pentru  societate, care a abandonat școala  în trecut sau nu a frecventat în mod regulat școala. 

Primul punct de vedere: excluziunea culturală/dezavantajul social, rădăcinile în mișcarea 
reformativă a anilor 60  subliniază dezavantajele deficiențelor cu care unii copii încep școala. 
Aceste dezavantaje sunt mai comune în cadrul familiilor cu statut socio-economic scăzut sau din 
cauza lipsei unui mediu stimulativ,din acest punct de vedere se subliniază că interferența și acțiunea 
într-un stadiu incipient al copilăriei sunt necesare pentru a compensa deficitul acestei perioade. 

Al doilea punct de vedere: se utilizează termenul de risc pentru a descrie acei copii cu 
caracteristici specifice, care, în viitor pot evolua la diferite probleme educaționale. Prezența acestor 
caracteristici individuale și de mediu poate pune un copil în fața unui pericol și poate servi ca un 
indicator pentru viitoarele date educaționale ca: învățământ scăzut ,abandon școlar sau probleme 
sociale în mediul școlar. Interferența poate avea loc mai târziu privind respectarea caracteristicilor 
fiecărui cursant. Intervenția se face în primul rând pentru a identifica acei copii și după aceea pentru 

2313



a le asigura o învățare specifică, adecvata pentru ei. După acest punct de vedere, unii copii, în afară 
de cei cu dizabilități, sunt considerați în pericol.  

Al treilea punct de vedere: unul din cinci copiii care în general este în pericol datorita  
schimbărilor sociale și demografice cum ar fi: numărul tot mai mare de o familie-in care copilul are 
doar mamă/tata, activitatea infracțională a tinerilor, abuzul de droguri și alcool, bolile cu transmitere 
sexuala, creșterea numărului de copii care trăiesc în sărăcie. Pe de altă parte, acest aspect scoate în 
evidență necesitatea unor schimbări mai ample la scară națională și la nivel politic, care va anticipa 
problemele tinerilor în pericol. Fiecare dintre aceste puncte de vedere are efecte diferite, în funcție 
de modul în care sunt utilizate strategiile de interferență. 

Termenul "cu  risc" este folosit în mod special pentru acei tineri, ale căror perspective de a 
deveni un membru activ al societății sunt scăzute. În instituțiile de învățământ din zilele noastre 
acest termen este mai mult legat de fenomenele de abandon școalar. Renunțarea la școală are o 
importanță deosebită, mai ales astăzi, în situația în care societatea  găsește pe sine. Acesta apare ca 
cea mai obișnuită consecință a dezavantajelor la posibilitățile educaționale care sunt implicate in 
pericol: Studentul abandoneaza școala, dar, de asemenea, școala abandoneaza studenții. Acest lucru 
se întâmplă atunci când societatea nu are capacitățile necesare pentru a oferi toate aspectele 
sistemelor educaționale în calitate deplină și a se răspândi geografic într-un mod benefic. 

Ce putem face in aceste situatii? 
1 Identificarea elevilor în pericol de abandonul școlar 
Majoritatea elevilor sunt capabili de a ajunge la unele rezultate specifice, dar o parte 

considerabilă din ei au probleme cu cintelegerea notiunii de viața școlară cotidiana. Acești copii 
sunt obligați să caute alte modalități și să găsească soluții alternative la problemele lor. Unele 
cazuri, care nu sunt deloc rare, să se ajunga  la abandonul școlar. Întreruperea, evitarea sau 
abandonul școlar trebuie privite ca structuri interactive, ceea ce înseamnă că există factori diferiți 
care interacționează unul cu altul.  

În cazuri specifice, tendințele speciale pentru abandonul școlar pot fi reduse numai într-un 
aspect biografic, școlar, familiar sau social. Ceea ce știm deja este că elevii cu caracteristici 
familiare, cum ar fi: nivelurile scăzute socio-economice, unele grupuri etnice specifice, sunt mai 
predispuși să renunțe la școală. Studenții care sunt pe calea academică dreapta (cei care au nivelul 
corect) la sfârșitul primului an, au de patru ori mai multe oportunități de a fi absolvit decât cealaltă 
parte care nu au.  Coducerea scolilor , având astfel de informații din primul moment și identificând 
cele care nu sunt în mod corect, pot deveni parte a programului de intervenție și de monitorizare, 
care îi va ajuta să diminueze riscul ca ei să renunțe la școală. Cei care ajung sa abandoneze scoala  
pot participa la diferite programe pentru a reveni pe calea cea buna 

 2 Factori care ar putea influența în decizia elevilor de a renunța la școală 
Motivele pentru abandonul școlar nu se găsesc în instituția de învățământ. Majoritatea 

cercetătorilor văd cauzele abandonului școlii  ca, educaționale, sociale, familiare și individuale, 
precum și în interacțiunea reciprocă a acestor factori. Majoritatea cazurilor cu trecerea timpului 
poate fi transformată în consecințe și invers. În acest fel suntem intr-un cerc care este foarte dificil 
de oprit. Cu toate acestea, este important să se identifice și să se înțeleagă acei factori care 
influențează în procesul de  abandon într-un mod care să le fie acordat un sprijin deplin acelor 
studenți care sunt în pericol. Unii dintre factori ar putea fi: 

 caracteristicile comunitare în care aparțin, nivelul socio-economic scut , nivelul ridicat al 
șomajul și criminalitatea. 

În special copiii din familii cu un mediu economic social scăzut în mare parte nu au o 
performanță bună la scoală. Ei se confruntă mai des cu eșecul și în trecerea lor de la viața școlară la 
cea profesională;  se confruntă cu eșec mai des, sunt mai nesiguri în oportunitățile lor de a-si atinge 
obiectivele. Ei se simt mai nesiguri și in ei se dezvoltă un sentiment de teamă față de școală și 
cererile sale. 

 caracteristicile familiale, ar fi nivelul scăzut de învățământ, părinții singuri sau in cazurile în 
care limba vorbită la școală nu este limba lor maternă. 
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Performanța copiilor la școală este influențată chiar și de nivelul educațional al părinților. Copiii 
care provin din familiile cu probleme economice au tendința de a nu face față unor modalități de 
educație și de cele mai multe cazuri de a nu absolvi, sau au rezultate foate slabe. Prin urmare, pe 
piața comerțului, acestia sunt în mare parte influențate de șomeri sau au locuri de muncă foarte 
scăzut plătite. 

Strategiile  cuprinzătoare  privind  părăsirea  timpurie  a  școlii  se  bazează  pe  o  combinație  
de  politici,  pe  coordonarea  dintre  diferitele  sectoare  de  politicăși  pe  integrarea  măsurilor  de  
sprijinire  a  reducerii  părăsirii  timpurii  a  școlii  în  toate  politicile  relevante  care  vizează  copiii  
și  tinerii.  Pe  lângă  politicile  educaționale  care  promovează  sisteme  școlare de  înaltă  calitate,  
este  vorba  în  principal  de  politici  sociale,  de  servicii  de  asistență și  de  politici  privind  
ocuparea  forței  de  muncă,  tinerii,  familia  și  integrarea.  Coordonarea  orizontală  a  diferiților  
actori  și  coordonarea  verticală  prin  intermediul  diferitelor  niveluri  de  guvernare  sunt  
importante  în  egală măsură.  Strategiile  privind  părăsirea  timpurie  a  școlii  ar  trebui  să  includă  
elementele  de  prevenire,  intervenție și  elemente  compensatorii.  

 
Se doreste  crearea   din  timp  pentru  copii  o  bază  solidă  pentru  ca  aceștia  să își  dezvolte  

potențialul și  să  se  integreze  în  mod  optim  în  școală.  Politicile  de  prevenire  ar  putea  
include: 

 
1.  Oferirea  unei  educații și  a  unei  îngrijiri  de  înaltă  calitate,  destinate  copiilor  de  vârstă  

mică,  este  benefică  pentru  toți copiii și  este  în  special  importantă  pentru  cei  proveniți  din  
medii  dezavantajate,  inclusiv  din  familii  de  migranți și de  romi.  Prin  aceasta  se  sporește  
bunăstarea  fizică,  dezvoltarea  socialăși  emoțională,  competențele  lingvistice  și competențele  
cognitive  de  bază.  Oferta  de  educație și  îngrijire  destinată  copiilor  de  vârstă  mică  ar  trebui  
să  fie  de  înaltă  calitate,  la  un  preț  rezonabil,  dotată  cu  personalul  corespunzător și  accesibilă  
familiilor  provenind  din  medii  dezavantajat. 

2.  Sporirea  ofertei  educaționale  prin  furnizarea  unor  oportunități  de  educație și  formare  
profesională  după  vârsta  la  care  învățământul  este  obligatoriu  poate  influența  comportamentul  
tinerilor  și  al  familiilor  acestora  și  poate  duce  la  rate  ridicate  de  absolvire  a  ciclurilor  de  
învățământ  secundar  superior. 

3.   Promovarea  unor  politici  active  de  combatere  a  segregării și  furnizarea  unui  sprijin  
suplimentar  școlilor  situate  în  zone  defavorizate  sau  celor  care  primesc  un  număr  mare  de  
elevi  proveniți  din  medii  dezavantajate  din  punct  de  vedere  socioeconomic  ajută  aceste  școli  
să își  diversifice  compoziția  socialăși  să își  consolideze  oferta  educațională.  Acestea  
îmbunătățesc  reușita școlară  a  elevilor  proveniți  din  medii  socioeconomice  dezavantajate  și  
reduc  riscul  de  părăsire  timpurie  a  școlii  de  către  acești  elevi. 

4.  Sublinierea  valorii  diversității  lingvistice  și  sprijinirea  copiilor  care au  o  limbă  maternă  
diferită  pentru  a  îmbunătăți capacitatea  acestora  de  a  folosi  limba  de  predare  și,  dacă  este  
cazul,  limba  maternă,  precum  și  sprijinirea  cadrelor  didactice  în  instruirea  copiilor  dotați  cu  
niveluri  diferite  de  competente  lingvistice,  pot  îmbunătăți  rezultatele  școlare  ale  copiilor  
proveniți  din  familii  de  migranți și  pot  reduce  riscul  de  părăsire  timpurie  a  școlii  de  către 
aceștia. 

5.  Creșterea  gradului  de  implicare  a  părinților,  consolidarea  cooperării  lor  cu  școala și  
crearea  de  parteneriate  între  școalăși  părinți  pot  spori  motivația  de  a  învăța  în  rândul  
elevilor. 

6.  Creșterea  flexibilității și  a  permeabilității  parcursului  educațional,  de  exemplu  prin  
modularizarea  cursurilor  sau  printr-o  alternanță  între  școalăși  muncă,  este  în  special  utilă  
elevilor  cu  rezultate  școlare  mai  slabe  și  îi  poate  motiva  să  continue  o  educație și  o  
formare  profesională  adaptate  mai  bine  cerințelor și  capacităților  lor.  Aceasta  ajută  de  
asemenea  la  abordarea  motivelor  de  părăsire  timpurie  a  școlii  specifice  fiecărui  gen,  cum  ar  
fi  intrarea  timpurie  pe  piața  muncii  sau  sarcina  în  rândul  adolescentelor.  În  plus,  limitarea  
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repetenției și  înlocuirea  acesteia  cu  acest  sprijin  individual  flexibil  au  fost  asociate  unei  rate  
mai  scăzute  de  părăsire  timpurie  a  școlii. 

7.  Consolidarea  filierelor  profesionale  și  tehnice  de  înaltă  calitate  și  sporirea  atractivității 
și  a  flexibilității  acestora  oferă  elevilor  expuși  riscului  alternative  credibile  la  părăsirea  
timpurie  a  școlii.  Punerea  la  dispoziție  a  unor  forme  de  învățământ  profesional  și  tehnic  
bine  integrate  în  ansamblul  sistemelor  de  educație și  formare  profesionalăoferă  parcursuri  
alternative  pe  calea  către  învățământul  secundar  superior  și  învățământul  terțiar. 

8.  Consolidarea  legăturii  dintre  sistemele  de  educație și  formare  profesionalăși  sectorul  
ocupării  forței  de  muncă  în  vederea  evidențierii  avantajelor  absolvirii  studiilor  pentru  
viitoarea  capacitate  de  inserție  profesională.  Aceasta  ar  putea  să  îmbrace  forma  unor  stagii  
în  medii  profesionale  sau  a  unei  implicări  mai  mari  a  angajatorilor  în  școli și colegii 
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ABANDONUL ȘCOLAR. MODALITĂȚI DE PREVENIRE                                  
PRIN IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE CU FINANȚARE                            

DE LA BANCA INTERNAȚIONALĂ                                                    
PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE                                          

(BIRD-BANCA MONDIALĂ) 
 

PROFESOR  PAVEL ELENA GABRIELA                                                
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA 

 

 

Abandonul școlar este un fenomen îngrijorător căruia 
România trebuie să îi găsească soluții. Înainte de 1989 sistemul 
depunea eforturi pentru ca fiecare copil să fie prins într-o 
formă de învățământ. După 1996 fenomenul abandonului 
școlar a devenit galopant, datele statistice anuale ilustrând 
această realitate îngrijorătoare: abandonul școlar se menține la 
cote ridicate și are tendință de creștere. 

Este drept că acest flagel a devenit o problemă la nivel 
european, conform statisticilor Uniunii Europene șase milioane 
de tineri renunțînd anual la școală, adică un procent de 14% din 
numărul elevilor înscriși la nivelul Uniunii Europene.  

În această categorie se încadrează tinerii cu vârste cuprinse între 18-24 ani, care au cel mult 
studii gimnaziale la data la care abandonează școala. Drept consecință, statele din Uniunea 
Europeană au început elaborarea unor politici menite să acopere întregul ciclu educational și să 
coboare media abandonului școlar sub 10%. 

Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, România se află pe locul trei la părăsirea 
timpurie a școlii, 18,9% dintre tinerii români renunță la studii.Suntem depășiți doar de Spania, cu un 
procent al abandonului școlar de 20,3% și de Malta,cu 20,1%. 
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Conform ultimului raport de țară publicat pe ec.europa.eu- "Monitorul educației și formării 
2018, România" -este îngrijorător că abandonul școlar în țara noastră este în creștere, în timp ce la 
nivelul Uniunii Europene este de scădere. 

Aflat la un nivel de 18,1% în 2017, tinerii care părăsesc timpuriu sistemul de învățământ și de 
formare profesională (cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani) rămâne unul dintre cele mai ridicate 
din UE. Acesta este cu mult peste media la nivelul UE (10,6 %) și peste obiectivul național pentru 
2020 (11,3 %). Rata este alarmant de ridicată în zonele rurale (27,1 %) și în rândul tinerilor de etnie 
romă (77%, FRA).  

Un studiu recent (UNICEF, 2017) sugerează că, deși ratele abandonului școlar din învățământul 
primar și secundar inferior au scăzut, în special în zonele rurale, proporția copiilor neșcolarizați a 
crescut. Ratele de înscriere în învățământul secundar superior sugerează că unul din patru elevi fie 
nu își continuă studiile în învățământul secundar superior (după clasa a opta), fie abandonează după 
absolvirea învățământului obligatoriu (clasa a zecea). 

Studiul constată că, în pofida politicilor de îmbunătățire a calității educației din ultimul deceniu, 
intervențiile au fost insuficient corelate, iar legătura cu creșterea ratelor de participare rămâne slabă. 
Majoritatea măsurilor se axează pe abordarea barierelor sociale în calea participării școlare și mai 
puțin pe creșterea calității educației oferite în școli . 

România se află în prezent în plin proces de dezvoltare a unui mecanism de avertizare rapidă 
pentru identificarea copiilor expuși riscului de abandon. Deși cu întârziere, au început să fie puse în 
aplicare proiecte finanțate din Fondul social european (FSE) pentru a atrage cadre didactice 
motivate în școlile dezavantajate și a aborda rata abandonului școlar. Deși calendarul opțiunilor de 
tip „a doua șansă” pentru cursanții adulți a devenit mai flexibil, modul în care sunt elaborate astfel 
de opțiuni rămâne neatrăgător.  

 „CRED: Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”  este un proiect finanțat de FSE 
pentru sprijinirea reformei programelor școlare în curs. Proiectul își propune să faciliteze 
înțelegerea noului curriculum bazat pe competențe, axat pe elevi, și modernizarea practicilor de 
predare.  

Aproape jumătate dintre cadrele didactice din învățământul primar și secundar inferior (55 000 
de cadre didactice) sunt formate în ceea ce privește predarea noului curriculum și adaptarea predării 
la nevoile specifice ale elevilor, inclusiv ale elevilor supuși riscului de abandon școlar. Sunt 
prevăzute și dezvoltate resurse educaționale deschise pentru activitățile desfășurate în clasă. În plus, 
CRED va finanța dezvoltarea de competențe cheie prin proiecte inovatoare care  implică 2 500 de 
elevi. Proiectul are un buget total de 42 milioane EUR și este pus în aplicare în perioada cuprinsă 
între noiembrie 2017 și noiembrie 2021. 

Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Cîmpina este  unul dintre beneficiarii grantului acordat 
în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee( 18 la nivelul județului Prahova), grant finanțat de 
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) prin Proiectul privind Învățământul 
Secundar (ROSE). Proiectul se dezvoltă prin  Acordul de Împrumut nr. 8481-RO semnat la 
Washington în data de 17 aprilie 2015 între Guvernul României și Banca Internațională de 
Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială), ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 
234/2015.  

Implementarea proiectului presupune derularea activităților educative, extracurriculare și 
realizarea achizițiilor și a aranjamentelor financiare pe parcursul a patru ani (septembrie 2017-
august2021). Titlul subproiectului este Competență. Reușită. Educație. Durabilitate -CRED, 
valoarea totală a finanțării fiind de 450050 lei.  

Numărul total al elevilor din grupul țintă este de 230-250 elevi anual, grupul țintă putând fi 
modificat sensibil de la un an la altul, în funcție de statutul profilul social, psihologic, emoțional, de 
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învățare al elevilor care se înscriu în clasa a 9-a.Astfel, în primul an de implementare am avut un 
grup țintă de 230 de elevi, din care:1 elev de etnie romă, 2 elevi cu cerințe speciale, 79 de elevi din 
familii cu venituri mici, 85 de elevi care au unul sau ambii părinți plecați în străinătate, 39 de elevi 
care locuiesc în zone rurale fără școală în proximitate, 25 de elevi aflați în situația de abandon 
școlar. 

În 2017-2018, ca urmare a implementării  proiectului cu responsabilitate și eficiență, în 
conformitate cu standardele și practicile tehnice, economice, financiare, manageriale, de mediu și 
sociale, satisfăcătoare Băncii, așa cum sunt definite în Manualul Operațional al Proiectului, am 
reușit o rată de promovabilitate la finalul anului școlar de 98,35% și o reducere a absenteismului 
școlar de 2,5%.  

Soluțiile au fost posibile prin spijinul real pe care școala l-a oferit elevilor: suplimentarea orelor 
de pregătiri remediale, consilierea elevilor cu risc de abandon școlar și rezultate slabe la învățătură, 
demersul didactic focalizat pe grupuri de învățare diferite, o ambianță deschisă, nonformală, ajutată 
de o dotare mai bună a cabinetelor de specialitate. S-a corectat astfel indicele comportamentului de 
risc, elevii au fost integrați activ în colectivul clasei, s-au îmbunătățit rezultatele școlare si 
dezvoltarea personală.  

Școala devine astfel o alternativă reală de progres pentru tineri, factorul care potențează 
dezvoltarea, cunoașterea și creativitatea, oferindu-le o opțiune de viață și de carieră. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Ghidul Aplicantului din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE). 
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CAUZELE ŞI EFECTELE ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

POSTA ROXANA MARCELA 

 

Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală,cât şi a întregii societăţi.  

Abandonul reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, 
părăsirea sistemului educativ înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete 
sau înaintea încheierii ciclului de studii început.  

Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii,iar şcoala drept principala instituţie prin 
care societatea îşi perpetuează existenţa, astfel şcoala este un factor cheie al dezvoltării. 

Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. 

Există mai multe motive pentru care unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor; 
dificultăţi de învăţare,probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin.  

Nivelurile scăzute de educaţie nu au consecinţe grave numai pentru tinerii în cauză,dar implică 
folosirea ineficientă a cheltuielilor de învăţământ. 

În limbajul de specialitate se realizează o diferenţă între termenele de’’ părăsirea timpurie a 
şcolii’’, respectiv ‘’abandonul şcolar’’. 

Termenul părăsirea timpurie a şcolii include renunţarea la toate formele de educaţie şi formare 
profesională înainte de finalizarea învăţământului secundar superior sau echivalentul în educaţia şi 
formarea profesională, pânâ când abandonul şcolar este utilizat cu un sens mai restrâns; ea se referă 
la întreruperea unui curs în desfăşurare în învăţământul general sau profesional şi de formare.  

La nivelul ţării noastre rata abandonului în învăţământul preuniveritar pe nivelurile educaţiei 
indică o creştere îngrijorătoare în cazul învăţământului primar, unde şi gradul de cuprindere în 
învăţământ scade. 

Printre factorii principali favorizatori ai abandonului şcolar la nivelul elevului sunt dificultăţile 
materiale ale familiei, mai ales in cazul familiilor dezorganizate, divorţul, alcoolismul, violenţa în 
familie. Pentru persoanele care au abandonat la un moment dat al ciclului educaţional obligatoriu 
din diferite motive stau la dispoziţie o serie de programe de revenire în sistemul educaţional pentru 
finalizarea cursurilor.  

În concluzie, de câţiva ani, statul oferă o serie de programe sociale pentru menţinerea elevilor în 
unităţile de învăţământ. Pe lângă acestea este importantă şi infrastructura şcolară, cadrele didactice, 
atitudinea familiei şi a societăţii faţă de carte. 

 

Bibliografie: 
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ABANDONUL ŞCOLAR 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. Inv. Primar Precup Maria 
Şcoala Gimnazialã «  Simion Barnuţiu » Tiur- Blaj 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 
consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandoneazăşcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem cauzele.  

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 

        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandonşcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 

        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
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conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 
conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 
reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 
membrii familiei. 
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ABANDONUL ȘCOLAR-ȘCOALA ÎNTRE ”A VREA” ȘI ”A PUTEA” 

 

Prof. înv. primar Preda Constanța Luminița                                                
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Ploiești 

 

Abandonul școlar nu mai este doar o problemă a școlii românești, a devenit un fenomen social 
cu implicații majore în evoluția societății noastre.  

Studiile demografice și economice au demonstrat deja că România nu își mai permite să 
irosească potențialul niciunui copil, în condițiile în care, în câteva decenii, forța de muncă va fi mult 
diminuată și populația îmbătrânită.  

Abandonul şcolar are la bază mai mulţi factori care pot fi diferiţi, dar cel mai adesea asociaţi. 
Elevul se confruntă cu o serie de dificultăţi şcolare care au cauze:ce țin de propria persoană, părinţii 
şi familia, şcoala, comunitatea locală etc.  

Dar, cele mai multe cazuri de abandon școlar se constată în rândul copiilor ce provin din familii 
sărace, lipsite de educație,  pentru care școala nu reprezintă o prioritate în lupta cu subzistența. 

La nivelul școlilor au fost întocmite statistici, au fost contabilizate absențe, educatoarele, 
învățătorii și diriginții au bătut la poarta familiilor defavorizate (este și în interesul lor direct să îi 
aducă pe elevi la școală în condițiile în care populația școlară este în continuă scădere), au fost 
întocmite proiecte educaționale dedicate elevilor aflați în risc de abandon, au fost consiliați părinți 
și elevi în activități dedicate și, totuși, fenomenul este departe de a fi stopat.  

Mai mult, cadrele didactice trăiesc un sentiment de neputință: acești elevi care lipsesc timp 
îndelungat devin tot mai greu de integrat, mai ales când depășesc cu mult vârsta clasei.  

Numărul mare de elevi la clasă nu le permite să le dedice acestor copii timpul de care au nevoie, 
colectivele eterogene în care se află și elevi cu cerințe educative speciale, elevi care vin din 
străinătate și nici măcar nu mai vorbesc bine limba română, lipsa psihologilor și a consilierilor 
școlari care ar putea ajuta învățătorii și profesorii sufocați de sarcini didactice și nu numai, sunt alți 
factori care fac ineficiente eforturile legate de diminuarea și eliminarea abandonului școlar.  

În concluzie, se impun măsuri la nivel de macrosistem: respectarea numărului legal de elevi la 
clasă și chiar un număr mai mic de elevi la clasă acolo unde sunt elevi cu cerințe educative speciale 
sau aflați în risc de abandon, ajutorarea familiilor care întâmpină dificultăți economice cu haine, 
rechizite, tratamente pentru copii și nu cu bani pe care părinții nu îi investesc în educația copiilor, 
asigurarea unei mese calde și a unui program afterschool sistematic pentru acești copii și, mai ales, 
măsuri legislative care să sancționeze părinții care își țin acasă copiii și le obstrucționează accesul la 
educație.  

Este grăitoare, în acest sens, reușita programului ”FIECARE COPIL ÎN GRĂDINIȚĂ”, 
implementat cu succes de Asociația OvidiuRo, constituind un exemplu pentru ceea ce societatea ar 
trebui să facă pentru copiii din familii defavorizate pentru a nu mai ajunge în situația de eșec sau 
abandon școlar.  

De asemenea, organizarea unei ”Școli a părinților” în localitățile defavorizate, cu populație 
majoritară rromă, ar sprijini efortul de eradicare a acestui fenomen. 

 
Și este nevoie, mai ales, de o conștientizare la nivelul managementului școlii a rolului și 

responsabilității proprii în asigurarea realizării efective a dreptului la educație a tuturor copiilor din 
comunitatea respectivă. 
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Ce este abandonul școlar? Cauze și modalități de prevenire 

 
 

Prof. Puha Alina Florentina 
Jud. Braila 

 
 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 
elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile 
proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților 
din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare 
educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală 
a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare 
prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem 
aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, 
absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 
Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în 
raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. 
Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, 
nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai 
tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe 
apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 
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 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de 
permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, 
indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre 
abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi 
morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul 
abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine 
pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să 
chiulească de la şcoală. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 
de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să 
se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Importanța clasei de joaca/ LUDOTECA pentru dezvoltarea 
armonioasa a copiilor în contextul educatiei fără frontiere 

 
 

Autor: Radu Isadora 
Școala Gimnaziala”Constantin Platon”Bacau                       

Grădinița ”Violeta”Bacau 
 
                     

 

„Jocul este forma cea mai inalta a cercetarii.” Albert Einstein 

Indiferent de vârstă, jocul este fundamental pentru comunicare,pentru dezvoltarea armoniasa a 
copiilor mici de pe tot mapamondul. El eliberează stresul, stimulează creativitatea, iar pentru copii 
este un mediu sigur de exprimare a sentimentelor, de explorare a relațiilor și de mărturisire a 
dorințelor.  

Numeroase metode moderne,interactive sunt inspirate de metoda jocurilor didactice (învăţarea 
prin joc) ,fac parte din categoria metodelor de simulare -bazate pe acțiunea fictivă a 
copiilor/elevilor, alături de metoda dramatizării (învățarea prin dramatizare-psihodrama).  

De exemplu una dintre cele mai importante teorii care stau la baza metodei Mind Lab îi aparține 
lui John Dewey, psiholog american, care a introdus principiul educației centrate pe copil, o educație 
care să pornească de la ceea ce le place mai mult, în care să le dai doar instrumentele necesare și să 
îi încurajezi să exploreze, să încerce și să îi ajuți să descopere ei singuri ceea ce vrei să învețe.De 
exemplu, cu ajutorul metodei Mind Lab se folosesc jocuri de gândire ca mediu de învățare.  

Jocul, cu valentele sale miraculoase, este un ,,intermediar” de succes între anumite dificulăţi 
(precum timiditatea, anxietatea, agresivitatea etc.) şi starea de bine a copilului. Jocul estompează 
dificultăţile de orice fel şi creează contextul prielnic de instalare a stării de confort psihicoricarui 
copil din lume.  

 
Isabel Allende jurnalista și scriitoare, spunea :„Accepta copiii asa cum acceptam copacii – cu 

recunostinta, fiindca sunt o binecuvantare – dar sa nu ai asteptari sau dorinte. Nu te astepti ca un 
copac sa se schimbe, il iubesti asa cum este.” 

Educaţia nu porneşte de la copil, ci de la educatoare”. (Annabella Cant- „Educaţia preşcolară 
privită cu alţi ochi”). De ce? Noi putem sa oferim copiilor jocuri, activităţi, o sală frumoasă, un 
mediu în care să se simtă bine; noi oferim un loc în care în fiecare dimineaţă copilul vine cu plăcere, 
un loc în care îl aşteaptă o persoană dragă din viaţa lui. Ştim că dascălii care au rămas în sufletul 
nostru au fost cei care au oferit culoare educaţiei, care erau dăruiţi meseriei, cei pe care i-am simţit 
aproape de sufletul nostru.  

Pasiunea educatoarei pentru ceea ce predă şi pentru profesiunea sa este ceea ce va stârni 
interesul copilului pentru conţinutul predat. Putem preda orice copilului, dar nu din postura unui 
transmiţător de mesaje, ci din postura unui partener mai mare care îi propune activități,jocuri 
interesante. Aşa pot fi văzute metodele active - ca nişte jocuri, ca nişte provocări.  

Am văzut în occident,si am înțeles ca spațiul LUDOTECA poate fi propice dezvoltarii 
armonioase a copiilor, educabilitatii lor într-un alt fel decât în mediul formal, in clasa. 

Iată cateva exemple de bune practici care vin în intampinarea  demersului nostru educational: 

* In cadrul unui proiect finanţat de Guvernul Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei 
prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic, implementat între 2009-2010 ,spatiul 
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LUDOTECA, a devenit o ”institutie” cu toate dotarile necesare.  
Jocuri, jucării, alte materiale educaţionale, soft pentru creare de pictograme, echipamente 

(aparat foto, cameră video, laminator, calculator, s.a.) există în ludoteca asociaţiei din cadrul 
Centrul multifuncțional de servicii și resurse . Acestea au fost achiziționate pentru a fi împrumutate 
familiilor cu copii  care nu îşi pot permite să le cumpere, pentru a le folosi în terapia şi educaţia 
copilului. 

Categorii de jocuri, jucării utile/necesare în ludoteca: 

-arta şi abilităţi practice (materiale pentru pictură şi modelaj, accesorii decorative, perforatoare, 
mărgele, s.a.); 

-jucării senzoriale;-jocuri de manipulare şi dexteritate; 

-jocuri de construcţie; 

-încastre şi puzzle; 

-jocuri de asociere; 

-domino; 

-jocuri de memorie; 

-jocuri senzoriale; 

-jocuri colective; 

-materiale didactice; 

-activităţi simbolice. 

*”Copiii călătoresc pe tărâmul jocului prin rama fermecată a şcolii: LUDOTECA. Ludoteca 
şcolii promovează cultura jocului organizat, acest spaţiu facilitează întâlnirea dintre activităţile 
recreative şi cele educative. Prin intermediul activităţilor desfăşurate în ludotecă, copiii îşi dezvoltă 
potenţialul creativ, devin precum o candelă care ,,luminează pe dinăuntru”. În spaţiul ludotecii se 
desfăşoară activităţi ludice sub supravegherea şi îndrumarea permanentă a cadrelor didactice.” 
(C.S.E.I BRAŞOV: LUDOTECA ) 

În  clasa de joaca, ludotecă se pot organiza jocuri de grup şi activităţi de relaxare, astfel copiilor 
li se facilitează formarea deprinderilor comportamentale adaptiv-integrative.  

* Cea ce noi putem adauga la cele de mai sus e ca în spațiul LUDOTECA părinții împreuna cu 
dascali și copii pot petrece timp ludic impreuna, facandu-i fericiți pe copii în interacțiune cu alți 
copii, ca o terapie de grup. La Bacau a existat o Ludoteca în incinta unei grădinițe publice, de stat 
(la initiativa autoarei de fata) în perioada 1997-2005 care s-a bucurat de succes. Si acum exista chiar 
în cadrul unor centre speciale pentru copii. 

Deasemenea,ca un proiect educational, Ludoteca, ,am continuat sa o mențin din 2003 și pana în 
prezent atât în mediu rural ,la Scoala Cleja ,in colaborare cu C.D.I.Cleja și O.N.G.-uri de 
specialitate, Centrul de educatie și cultura ”Iana-Sanziana”,dar și la grădinițe din municipiul Bacau 
(gradinita 33,”Violeta”). 

În continuare facem câteva referiri la înțelegerea și gestionarea emotiilor.    
Ajutarea copiilor sa-si inteleaga si sa-si gestioneze emotiile este esentiala pentru sanatatea, 

fericirea si succesul lor emotional. Inteligenta emotionala afecteaza toate aspectele vietii noastre si 
nu este niciodata prea devreme sa incepem sa ne invatam copiii ce sunt emotiile si cum trebuie 
gestionate. 

Exista o multime de modalitati de a-i ajuta pe copii sa-si inteleaga si sa-si exprime sentimentele.  
În spațiul generos,multifuntional al ludotecii, copiii, parintii, dascalii pot experimenta 

modalitatile multiple prin care putem interactiona. 
Iata cateva idei simple cu ajutorul cărora copiii invata despre emoții: *Cititi o carte împreuna; 

*Jucati teatru; *Selecteaza emotiile; *Jucati sarada emotiilor; *Folositi culori pentru emoții; 
*Decupeaza si asociaza; *Exemplifica-i emotiile; *Faceti bile antistres; *Inventeaza cântece; *Joaca 
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"Ghiceste emotia"; *Confectioneaza zarul emotiilor. 
Lawrence Cohen ii incurajeaza pe parinti ,și nu numai ,sa lase „seriozitatea" deoparte, pentru a-

si regasi copilul, si apoi demonstreaza concret cum se poate face acest lucru. Potrivit autorului, 
copiii de toate varstele au permanent nevoie de legaturi apropiate, de sentimentul sigurantei si de 
atasament, iar interactiunea prin joc cu parintii lor este o cale importata de a dezvolta legaturi de 
acest fel. ( Retete de jocuri. De ce si cum sa te joci cu copilul tau - Lawrence J. Cohen ) 

Terapia prin joc, cunoscută și sub numele de ludoterapie, s-a dovedit eficientă în ameliorarea 
problemelor pe care le au unii copii mici, dar ajută și la îmbunătățirea relației părinte-copil-dascal. 
Limbajul copiilor rămâne în urma dezvoltării lor cognitive, iar ei comunică prin joacă ceea ce 
înțeleg din lumea care îi înconjoară. Astfel, jucăriile sunt percepute drept cuvinte, iar jocul ca 
limbaj.Terapia prin joc este inclusă în practicile lor de tot mai mulți profesori,consilieri din școli 
/gradinite și terapeuți. 

În loc de concluzii,sa reflectam la aceste câteva ziceri mereu actuale: 
„Stii tu ce inseamna sa fii copil? Inseamna sa crezi in dragoste, sa crezi in frumusete, sa crezi in 

credinta. Inseamna sa fii atat de mic incat spiridusii sa ajunga sa-ti sopteasca la ureche.”-Francis 
Thompson 

„Copilul este ca o oglinda care te ameteste puțin Sau ca o fereastra.Totdeauna copilul te 
intimideaza ca si cand stie el ce stie. Nu te inseli, pentru ca spiritul lui este puternic, inainte ca tu sa-
l pipernicesti.”-Antoine de Saint-Exupery 

”Dacă ar trebui să-mi rezum în puţine cuvinte experienţa mea, aş spune că jocul m-a dus mereu 
tot mai departe, tot mai adânc în real. Şi filozofia mea s-ar reduce la o singură dogmă: Joacă-te!”–
Mircea Eliade  

„Copiii trebuie invatati cum sa gandeasca, nu ce sa gandeasca.”-Margaret Mead 

„Daca un copil traieste intr-un spirit de acceptare si prietenie, el invata sa gaseasca iubirea 
pretutindeni.”-Dorothy Law Neite 

”Educatia este imblanzirea unei flacari, nu umplerea unui vas.” -Socrate  

”Semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, 
culegi un destin.” – Dalai Lama 

”Noi suntem ca un cântec, nu credeți? Un cântec nu se poate cânta niciodată de la sfârşit spre 
început. Trebuie să-l cânţi totdeauna îndreptându-te spre sfârşit.” –Octavian Paler 

”Nu uita niciodată că pielea se încreţeşte, părul încărunţeşte, iar zilele se transformă în ani… dar 
ce e mai important se conservă; forţa şi determinarea ta nu au vârstă. Spiritul tău este cel care 
îndepărtează pânzele de păianjen. Dincolo de orice punct de sosire e unul de plecare. Dincolo de 
orice reuşită e o altă încercare. Cât timp trăieşti, simte-te viu. Dacă ţi-e dor de ce făceai înainte, fă-o 
din nou. Nu te pierde printre fotografii îngălbenite de timp… mergi mai departe atunci când toţi se 
aşteaptă să renunţi. Nu lăsa să se tocească tăria pe care o ai în tine. Fă astfel ca în loc de milă să 
impui respect. Când nu mai poti să alergi, ia-o la trap. Când nu poţi nici asta, ia-o la pas. Când nu 
poţi să mergi, ia bastonul. Însă nu te opri niciodată.” – Maica Teresa 
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ABANDONUL  SCOLAR 

 

Prof. inv. primar Radu Mihaela 
Liceul Tehnologic ,,Gh. Duca”- Constanta 

 
 
Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o temă foarte mult 

abordată în mediul şcolar. La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un real motiv de 
îngrijorare. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Abandonul şcolar 
reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. In actiunile de reduce a numarului abandonurilor şcolare trebuie sa 
identificăm şi să studiem câteva cauze: 

 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective.Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 
personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității, care poate fi susceptibilă față de 
instituțiile formale.Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 
spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 
asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru 
elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară 
vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de 
subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără 
cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de 
practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
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încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 
asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

 factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilarie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capata obiecte, 
haine sau mâncare prin nemunca, reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul 
reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume 
bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

In cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar, s-ar putea urmari urmatoarele 
obiective: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora la scoala; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 programul de prevenţie va trebui sa fie bine organizat si sa se deruleze pe o perioadă mai 

îndelungată. 
Măsurile de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general.  
Cadrele didactice si consilierul şcolar trebuie sa încearce să-i determine pe elevi să 

conştientizeze importanța şcolii. Fiecare copil are valoare şi este unic .El are nevoie de educatie, 
poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar 
trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie, indiferent de 
religie sau etnie. Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru 
didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor factorilor educationali,ca ea să devină o 
realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 
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ABANDONUL SCOLAR – O  REALITATE 
 
 

Prof. inv. primar Radu Sanda – Maria 
Scoala Gimnaziala ,,Spiru Haret”- Medgidia 

 
 
Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Statele 

membre ale Uniunii Europene cu cel mai ridicat procentaj al abandonului școlar în 2017 au fost 
Malta (19,6%), Spania (19%) și România (18,5%), la polul opus situându-se Croația (2,8%), 
Lituania (4,8%) și Slovenia (4,9%), arată datele publicate de Eurostat. Ținta Proiectului ,,Europe 
2020” este reducerea ratei abandonului școlar în UE sub pragul de 10% până în anul 2020. Un 
număr de 15 state membre îndeplinesc deja obiectivul național pe care și l-au propus pentru  anul 
2020 la acest indicator: Belgia, Danemarca, Irlanda, Grecia, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Olanda, Austria, Slovenia și Finlanda.  

La nivelul Romaniei, rata abandonului în învăţământul preuniversitar pe nivelurile educaţiei 
indică o creştere îngrijorătoare în cazul învăţământului primar, unde şi gradul de cuprindere în rata 
cea mai mare de abandon şcolar se află în regiunea de nord-est (23,6%), respectiv sud-est (22,4%).  

Cel puţin aşa relevă datele transmise de Monitorul Social, care arată că în Bucureşti abandonul 
şcolar este cel mai mic, şi anume: 5,5%. Aceasta publicatie guvernamentala arată că abandonul 
şcolar este de:  23,6% în regiunea de nord-est 22,4%, în regiunea de sud-est  21,1%, în regiunea 
centrală  18,8% ,în sud  17,6%, în sud-vest 16,3%, în nord-vest 11,3% .Aceeaşi sursă precizează că 
abandonul şcolar este mult mai mare în mediul rural, comparativ cu urban. Mai exact, în 2017, rata 
abandonului şcolar în mediul rural a fost de 27,1%, pe când cea din urbanul mare (oraşe peste 
50.000 de locuitori) a fost de 4,5%. Totodată, în județul Constanța, rata abandonului școlar atinge o 
cotă de 3,36%, însemnând că aproximativ 3800 de elevi abandonează școala anual. 

Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului 
la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, 
inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socio- economici, socio- 
culturali). Există multe motive de ce unii copiii  renunţă la scoala înaintea terminării studiilor: 
dificultăţi de învăţare, probleme sociale sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin. 
Nivelurile scăzute de educaţie nu au consecinţe grave numai pentru  elevii  în cauză, dar implică 
folosirea ineficientă a cheltuielilor de învăţământ, în plus, având în vedere schimbările demografice 
actuale, şi anume îmbătrânirea populaţiei.  

Astfel, părăsirea timpurie a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze interne (psihologice 
cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de comportament etc.) şi 
externe (de natură socio- economică: situaţia economico-financiară a familiei, lipsa îmbrăcămintei 
şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, lipsa ajutorului la învăţătură).De câţiva 
ani, statul oferă o serie de programe sociale pentru menţinerea elevilor în unităţile de învăţământ. 
Câteva dintre acestea sunt: Programul „Euro 2000” pentru finanţarea de achiziţie de calculatoare 
personale, diferitele tipuri de burse, rechizite şcolare, decontarea cheltuielilor de transport pentru 
elevii din mediu rural etc. 

Asociația Elevilor din Constanța (AEC), organizația reprezentativă a elevilor din județ, a 
solicitat Consiliului Local Municipal Constanța și primarului creșterea finanțării educației, în 
contextul discuțiilor privind adoptarea bugetului local pe anul 2019, astfel încât să acopere fonduri 
pentru sprijinirea elevilor cu rezultate bune, dar și pe cei ce se află în risc de abandon școlar, 
precum și pentru asigurarea siguranței elevilor în școli.În data de 12 aprilie 2019, AEC a transmis 
administrației locale cererile elevilor  privind asigurarea pazei în școli și creșterea cuantumurilor de 
burse, în speranța că finanțarea educației pe raza administrativă a Municipiului Constanța 
 reprezintă un interes real pentru aleșii locali, desfășurarea acesteia în condiții de siguranță și cu 
sprijinirea elevilor aflați în situații de risc reprezentând o normalitate, o cerință indispensabilă a 
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standardelor educaționale adaptate cerințelor secolului XXI.Foarte important este ca legislația în 
vigoare instituie obligativitatea autorităților locale de a aloca fonduri privind creșterea siguranței 
unităților de învățământ (art. 4, alin. 1 al Legii 35/2007), precum și obligația de a asigura securitatea 
clădirilor aflate în patrimoniul Consiliului Local, printre care se află și clădirile unităților de 
învățământ (art. 2, alin. (1) al Legii 333/2003). Totodată, chiar Legea Educației Naționale prevede, 
la art. 105, alin. (2), lit. i) faptul că autoritățile locale au obligația să asigure, prin finanțarea 
complementară a școlilor, fonduri privind „cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în 
muncă, pentru personalul angajat, preșcolari și elevi”.  

Relevant mai este și art. 193, alin. (3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 
5079/2016, care prevede următoarele „Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și 
fondurile necesare pentru implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă 
și pentru asigurarea securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității de 
învățământ.”O alta masura menita a preveni abandonul scolar este si majorarea  cuantumurilor 
burselor școlare, acestea reprezentând principalul mijloc pentru a sprijini performanțele școlare ale 
elevilor merituoși, dar și de a preveni și combate fenomenul tragic al abandonului școlar în 
România. Obligația Consiliilor Locale de a acorda burse pentru elevii ce îndeplinesc criteriile 
impuse de OMECTS 5576/2011, este instituită de art. 82 din Legea 1/2011.Bursele vizează 
sprijinirea performanței școlare și facilitarea accesului la educație pentru elevii aflați în medii de 
risc, dar, din păcate, ele nu își pot îndeplini adevăratul scop dacă valorile acestora nu coincid cu 
nevoile existente.  

De exemplu, bursa de merit în municipiul Constanța este de 50 lei pe lună, sumă care nu 
suplinește nici măcar pentru achiziționarea unui abonament pentru toate liniile de transport local în 
Municipiul Constanța. Creșterea cuantumului burselor școlare în municipiul Constanța are un 
impact pozitiv major la nivelul comunității educaționale, ducând la diminuarea ratei abandonului 
școlar și creșterea performanțelor elevilor. Cuantumurile  sunt raportate la valoarea salariului minim 
brut pe economie, și anume: 104 lei (5% din s.m.e.), pentru bursa de merit; 312 lei (15% din s.m.e) 
pentru bursa de studiu, acordată elevilor cu un venit mediu lunar pe cap de familie cel mult egal 
salariului minim net pe economie; 420 lei (20% din s.m.e.) pentru bursa de ajutor social, acordată 
elevilor cu un venit mediu lunar pe cap de familie de sub 50% din salariul minim net pe 
economie precum și pentru bursa de performanță, acordată elevilor cu rezultate performante la 
olimpiadele naționale. 

La nivelul școlii, prin dezvoltarea unor rețele de comunicare și colaborare la nivel comunitar, 
am luat masuri de monitorizarea absenţelor, demersuri de contactare a familiei, telefonic sau prin 
adrese de înştiinţare a părinţilor, întâlniri cu părinţii, vizite la domiciliul copilului, consilierea 
copilului şi a familiei discuții cu reprezentanții legali și cu asistentul social de la 
primărie,implementarea de  strategii cu  abordare diferenţiată în procesul de predare-învăţare-
evaluare pentru  stimularea motivaţiei şi interesului pentru învăţare si implicarea elevilor în 
activităţi extracurriculare.O deosebita implicare au avut-o mediatorii şcolari, profesorii consilieri 
şcolari prin acordarea de sprijin cadrelor didactice in gestionarea situatiilor cu risc de abandon 
scolar,iar rezultatele pozitive au aparut in timp. Implicarea familiei in monitorizarea cazurilor de 
abandon si / sau risc de abandon scolar a condus catre optimizarea situatiilor. 

  Strategia  privind prevenirea și diminuarea abandonului școlar la nivelul scolii noastre consta 
in continuarea demersurilor manageriale, pedagogice și de consiliere prin următoarele forme de 
activități: monitorizarea continuă a frecvenţei şcolare, monitorizarea elevilor identificaţi în risc de 
abandon şcolar prin consiliere psihopedagogică, programe de remediere la nivell fiecarei clase si 
ciclu de invatamant, implicare în activităţi extraşcolare, colaborare cu familia, monitorizarea prin 
tematici de control în unitatea de învățământ. 
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CÂTEVA CONSIDERAȚII  PRIVIND ABANDONUL ȘCOLAR 
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Școala Gimnazială ,, Petru Rareș,, Hîrlău/  Iași 

 
 
În decursul celor 30 de ani de activitate , în contextul multiplelor schimbări din învățământul 

românesc, am avut prilejul să mă confrunt cu diverse situații ale copiilor care au înregistrat 
absenteism sau au recurs la abandon școlar. Aceasta a fost și este o serioasă problemă a școlii și a 
societății românești. Pentru a preîntâmpina aceste situații, școala, prin cadrele didactice, este primul 
factor implicat direct care trebuie să cunoască adevărata cauză a lipsei de la ore.  

Chiar dacă dascălul își face datoria, școala singură nu reușește să oprească acest fenomen. Ea 
trebuie sprijinită coerent, permanent de stat prin instituțiile abilitate și de către familie. Abandonul 
școlar se cauzează superficialității guvernanților, a forurilor competente care nu au acordat atenție 
deosebită educației și acestui flagel care face ravagii societății. Chiar dacă există bune intenții din 
partea Inspectoratelor Școlare, a școlilor și a O.N.G.-urilor, trebuie o implicare financiară puternică 
și un sprijin financiar deosebir din partea Statului. 

După părerea mea trebuie să se crească atractivitatea școlii prin multiple activități antrenante, 
care să nu pună accent pe latura cognitivă sau materială a copiilor, ci pe anumite abilități. Aceste 
activități au rolul de a atrage copiii spre școală, evită stresul și supraîncărcarea și antrenează toți 
copiii în învățare.  

Un prim pas ar fi dotarea corespunzătoare a școlilor cu spații adecvate pentru joacă și învățare, 
demararea de proiecte pe domenii de cunoaștere, eleminarea analfabetismului funcțional, pregătirea 
cadrelor didactice, reconsiderarea curriculumului școlar, descongestionarea tuturor programelor 
școlare, crearea unei școli în care toți copiii să fie tratați la fel și unde toți copiii să beneficieze de 
egalitate de șanse.  

Statul trebuie să asigure materiale didactice potrivite și consumabile gratuite (rechizite, jocuri 
educative,etc) și să doteze săli de clasă, laboratoare, spații școlare prietenoase,spații de joacă sigure, 
astfel încât copilul să vină cu drag la școală, să se simtă integrat în grupul de elevi, să participe activ 
la procesul de învățare. De asemenea copiii de etnie  rromă să beneficieze de educație timpurie, să 
frecventeze grădinița pentru a cunoaște bine limba română, pentru a colabora cu ceilalți copii, 
pentru a se adapta mai ușor în colectivitate.din păcate, acești copii provin din familii săracă, care nu 
pot să le ofere sprijin material, suport  emoțional și educațional minim , propice unei dezvoltări 
armonioase. 

Nivelul de educație din familie are o influență deosebită pe tot parcursul școlarității în ceea ce 
privește actul educațional sau frecventarea școlii. 

Se impune intensificarea demarării programelor de furnizare a serviciilor sociale integrale –
susținerea materială a copiilor, susținerea școlară a elevilor, susținerea economică și a sănătății 
tuturor copiilor (condiții de locuit , de învățat).nevoia de hrană pentru mulți copii din Româniea este 
mai importantă decât nevoia de știință.  Consider benefic introducerea sistemului after school, dacă 
și numai dacă se asigură infrastructura specifică. De asemenea se impun programe de educaâie a 
părinților.  

Trebuie schimbată percepția eronată  asupra  educației care și-a pierdut treptat din autoritate și 
din valoare.Se impune un regulament școlar care prevede posibilitatea sancționării  părinților care 
nu asigură școlaritatea copilului.   
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Profesorii au nevoie de resurse și de susținere pentru a realiza lecții atractive și eficiente.Fiecare 
copil trebuie să se simtă confortabil la școală, să fie valorizat și apreciat, indiferent de situația 
materială pe care o au părinții (rechizite, cărți, excursii,etc). Pentru a îmbunătăți rezultatele elevilor 
dafavorizați școala nu poate să compenseze dezavantajele socio-economice ale societății, care 
influențează în mare măsură rezultatele școlare! 

Ca profesor cunosc cauzele care determină pe elev să renunțe la școală: dificultățile materiale 
(familii numeroare, lipsite de resurse și de hrană, lipsite de îmbrăcăminte și încălțăminte), 
dezorganizarea familiei (divorț, abandon, alcoolism, violență fizică și verbală), migrația, modelul 
educațional oferit de familie, de frați sau de societate, implicarea ăn activități aflate la limita legii 
(cerșetoria, exploatarea) apariția copiilor născuți la vârste fragede și mariajul precoce sunt doar 
câteva din cauzele abandonului școlar.  

Pot spune că alături de alți colegi din școală ne-am implicat activ în susținerea de activități 
remediale, atât la orele de curs cât și în afara acestora prin derularea de programe de voluntariat ,, 
Școala după Școală,, sau Programe P.O.S.D.R.U. ,,Școala după școală,, respectiv  ,,Școala de 
Sâmbătă ,, tot din dorința de a ajua copiii aflați în situația de risc. 

În general poți recunoaște ușor tipologia copiilor care sunt predispuși la abandon școlar.Unii se 
remarcă prin tulburări comportamentale (imaturitatea stucturilor socio-psihice de personalitate,  
operarea cu pseudovalori, realizarea falsă a imaginii de sine, imaturitate socială), alții  prin tulburări 
de conduită (înclinație spre agresivitate, instabilitate emoțională, inadaptare socială, duplicitate, 
dezechilibru existențial-vicii), tulburări de comportament (minciună, instabilitate, irascibilitate, 
impulsivitate, apatie, dezinteres, violență, furt, amenințări, fuga de la școală, automutilarea, 
dependența ). 

Frecvența neregulată, condițiile nefavorabile  de mediu,  lipsa de îndrumare a copiilor către 
școală prin lipsa de instruire a propriei familii, iată doar câteva probleme cu care se confruntă unii 
copii încă de la vârste fragede. Părinții neglijenți induc atât prin ignoranță cât și prin sfaturi 
demobilizatoare, cu efect dăunător, uneori fiind cotați periculoși educațional și moral. 

Însă eșecul școlar induce o stare de tensiune și constituie un traumatism violent manifestat mai 
ales în perioada pubertății, în care minorul își formează conștiința de sine. Tânărul se percepe  
adeseori rău, pasiv, vinovat, are o stimă de sine scăzută, se simte nedorit, nu a descoperit încă 
valoarea sa în raport cu normele sociale. Există situații când copilul provine din ,,familii reușită,, 
dar totuși fuge de școală.  

Absenteismul este determinat de multiple cauze: efectele unei societăți bolnave, abandonarea 
credinței și a valorilor morale, consecințele unui sistem economic și social injust, daune produse 
sistemului nervos prin excese, atmosfera urbană generatoare de stres, educația de acasă precară, 
organizarea deficitară a școlii, oferta educațională, particularitățile profesorilor, relația profesor- 
elev,  relația elev-elev, relația profesor- părinte, stresul psiho-social, comunitate dezavantajată, 
accesul  socio-cultural, situație materială precară/ modestă, particularități geo-politice, starea de 
sănătate, dezvoltatea fizică,  afecțiuni cronice, accidente, dezvoltatrea psihică, afecțiunile psihice, 
nivelul de relaționare, nivelul de adaptare, adaptarea la norme, adaptarea relațională... 

Nu trebuie neglijată nici categoria copiilor care fac parte din medii foarte bine situate material, 
dar care nu consideră școala importantă, bazându-se pe resursele financiare ale părinților.Stima de 
sine scăzută dar și cea supraevaluată pot determina absenteism, dar și  abandonul școlar conduce la 
scăderea stimei de sine, la izolare, la inadaptare socială. Iată cum acești factori se condiționează 
reciproc, iar rolul profesorului  este de a-i trezi interesul pentru școală, de a comunica eficient cu 
elevul, de a conferi încredere și suport elevului în mod corect și coerent.  

Deși suntem principalii factori care pot preveni fenomenul de abandon școlar, în sensul 
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prevenției și asigurării unui învățământ nediscriminatoriu (deoarece  suntem primii care ne aflăm în 
contact permanent cu elevul, putem diagnostica problemele acestora și putem semnala familiei și 
autorităților competente aceste concluzii), avem întotdeauna nevoie de sprijin în demersul nostru. 

Din păcate, este foarte greu să atragem copilul spre școală atunci când părintele este principalul 
responsabil pentru absențele copilului și nu conștientizează rolul educației în viața fiecărei 
persoane.  
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Abandonul  şcolar                                                                      
Cauze şi modalităţi de prevenire 

 

Prof. înv. primar Simion Carmen 
Şcoala Gimnazială nr. 2 ,,Poet Ovidiu” 

Loc. Ovidiu, Jud. Constanța 
 
 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă  gravă  cu care se confruntă societatea contemporană. 

Școala  a ajuns să fie abandonată încă din clasele primare deoarece nu este percepută ca valoare în 
sine  astfel elevii nu mai consideră  şcoala un viitor. 

Ignoranţa familiei, folosirea copiilor cu prioritate în muncile din gospodărie în defavoarea şcolii, 
familii dezorganizate, lipsa unui model în familie, neacomodarea la trecerea de la un ciclu de 
învăţare la altul, lipsa motivaţiei, handicapul, plecarea părinţilor în străinătate şi rămânerea copiilor 
în îngrijirea rudelor sau vecinilor sunt factori de formare şi de dezvoltare a acestei probleme, iar 
neimplicarea şcolii, lipsa perspectivelor după terminarea şcolii, nivelul de trai scăzut al familiei, 
repetenţia pot fi factori de menţinere şi activare.  

Astfel elevii marginalizaţi, care nu fac parte cerinţelor şcolare ale căror părinţi nu au posibilităţi 
materiale şi nu au nici o perspectivă după terminarea şcolii au o stimă de sine scăzută, trec prin 
frustrare şi stres, nemulţumire îngrijorare şi neîncredere dezvoltând comportamente de anxietate, 
implicare în alte activităţi izolare, neimplicare, abandon. 

Sărăcia comunităţii rurale limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare 
educaţiei. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiuni de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinţilor, prin lipsa de cultură şi dezinteresul pentru educaţie al 
acestora. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 
cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi 
lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 
alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar.  

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială reprezintă cauze pentru care 
elevul abandonează şcoala. 

La nivelul şcolii, situaţiile de abandon pot fi determinate de integrarea insuficientă în colectivul 
clasei de elevi sau de relaţiile formate în rândul colegilor. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni 
care să prevină abandonul  şcolar. Cadrele didactice  au un rol important în prevenirea  abandonului 
şcolar timpuriu, deoarece sunt în permanent contact  cu elevii, pot identifica şi diagnostica 
problemele acestora  şi pot atrage  atenţia  autorităţilor  sau organizaţiilor competente pentru a 
interveni la nevoie 

Dezorganizarea familiei  atrage  după sine  dificultăţi  materiale. Divorţul, alcoolismul, violeţa 
în familie  sunt semne care preced de foarte multe ori  la decizia de abandon şcolar. 

Integrarea acestor elevi in proiecte de integrare în scopul atragerii către şcoală , găsirea unor 
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soluţii de către cadrele didactice pentru creşterea  integrării elevilor pentru o mai bună comunicare  
cu ei dar şi cu părinţii acestora  şi să implice elevii în activităţi extracurriculare si de consiliere. 

Sunt cadru didactic și am activat o perioadă destul de lungă într-o şcoală  din mediul rural, într-o 
comună nu foarte dezvoltată socio-economic dar existând posibilităţile unui trai decent. Am lucrat 
și în condiţii de simultan și m-am cofruntat cu aceasta problemă căruia,  la început, nu i-am dat prea 
mare atenţie.  

Am observat după un timp foarte scurt că doi dintre elevii mei aveau foarte multe absențe şi am 
luat legătura cu familiile celor doi. Am aflat că părinţii unuia dintre elevi se despărţiseră şi el 
rămăsese în grija  tatălui şi al bunicii. Celălalt  avea părinții plecați la muncă în străinătate, el fiind 
în grija mătușii paretale. Am propus directorului şcolii demararea unui program de integrare a  
acestor elevi, precum și a persoanelor în grija  cărora rămăseseră. Am convins familia să participe la 
aceste activităţi și astfel, au venit zilnic  până la sfârșitul anului școlar. La început participau cu 
reținere la activitățile proiectului, apoi  veneau cu plăcere atât la activiţăti cât şi la cursurile şcolii.  

Subliniez faptul că a beneficiat de consiliere atât ea şi sora mai mică  a unuia dintre elevi. Lipsa 
psihologului s-a simţit dar am reuşit să facem faţă tuturor provăcărilor întâlnite. Astfel am învăţat 
cum să previn timpuriu problema absenteismului cât şi a abandonului, proiectul nu se mai derulează 
dar experienţa dobândită şi comunicarea cât mai frecventă cu părinţii elevilor clasei mele prin 
activităţi de consiliere, lectorate, şedinţe şcolare mă ajută să descopăr problemele elevilor mei. Eu 
am avut această oportunitate de a lucra în acest proiect dar astfel de probleme pot fi mediate şi prin 
cadrul activităţilor desfăşurate în şcoală urmărind prin acestea să îi atragă şi să îi stimuleze să se 
implice în activităţile şcolare şi extraşcolare. 

Privitor la această temă  Abandonul şcolar - cauze şi modalităţi de prevenire, consider că este o 
temă foarte abordată în mediul şcolar. Un alt element în combaterea  abandonului şcolar  este 
participarea tuturor copiilor la programul educativ fiecare după posibilităţile sale. Copiii sunt 
diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, la fel şi gradul lor de adaptare şi percepere dar în mediu şcolar 
fiecare are un statut, un rol, o valoare fapt ce îl determină  să continue şi să îndrăgească  acest 
mediu. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are o valoare, este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa dar pentru asta cadrul didactic trebuie să cunoască aptitudinile şi nevoile fiecarui copil 
integrat în sistemul de educaţie si nu numai atât, să îl cunoască, să îi cunoască trăirile. 
Pentru reducerea  ratei  abandonului şcolar în unităţile şcolare  trebuiesc întreprinse următoarele 
activităţi: 
 Activităţi extraşcolare desfaşurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curătire a şcolii; 
concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).     
  Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienta. 
  Toate aceste acţiuni  trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu elementul 
de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei elevilor în 
activităţi legate de spaţiul şcolar. 
  Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice recompense  
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de activităţi. 
În România  abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorarea  şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relaţie  strânsă cu membrii  familiei. Educaţia pentru toţi este  o nevoie a epocii noastre. 
Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea  şi implicarea tuturor ca ea să devină  
o realitate din care fiecare învaţă şi se dezvoltă  şi să nu uităm că educaţia depinde foarte mult de 
noi, de noi toţi. 
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STUDIU PRIVIND EFECTELE 
COMPORTAMENTUL INDISCIPLINAT DIN ȘCOALA 

ASUPRA ABANDONULUI ȘCOLAR

 Profesor SIMUȚ Adrian Cristian 

Absenteismul poate fi definit ca lipsa de la școală pe o perioadă îndelungat ă de timp a elevilor 
care urmează învățământul formal sau non -formal unde prezența este obligatorie. Elevul prime 
absențe atunci când lipsește de la or ă chiar dac chiar dac ă se află în incinta școlii.  

Absențele sunt înregistrate într-un document școlar numit catalog. Absențele nemotivate sunt 
asociate conceptului de absenteism. Abandonul școlar reprezintă o forma extremă a absenteismului. 

Rolul școlii este acela de educare și integrare socială a elevilor. Indisciplina școlară prezentă la 
un elev perturbă procesul de învățare al celorlalți colegi sau activitatea de predare a profesorului 
fracturând nu doar procesul de educație dar și climatul necesar realizării acestuia. O altă consecință 
a indisciplinei este, că  induce elevului credința ca școala nu este locul siguranței în educație. 

Toate activitățile pe care le putem face pentru a prevenii si combate abandonul scolar trebuie 
susținute social de instituțiile statului care cred eu ca ar trebui sa se concentreze pe eliminare 
principalului factor al abandonului școlar. 

Putem enumera exemple de bune practici în educație care pot intervenii si combate procesul de 
abandon școlar:  

a) Parteneriat şcoală-familie-comunitate local ă bazat pe cunoașterea obligațiilor si
drepturilor tuturor factorilor care sunt implicați în procesul instructiv- educativ al elevilor. 

b) Cunoașterea și recunoașterea factorilor care duc la riscul de abandon școlar al fiecărui elev
în parte, deoarece acestea sunt variate pentru a se  putea aplica măsuri punctuale. 

c) Realizarea în școala a unui climat lipsit de conflicte si incidente, care să aducă elevului un
climat de siguranță necesar elevului, posibilitatea stabilirii de relaționări între elev si cadru 
didactic cu disponibilitatea la procese de învățare si educare, dar si o predictibilitate  în 
procesului instructiv educativ toate pentru induce elevului credința ca școala este locul siguranței 
în educație 

d) Intervenția școlii pentru sprijinirea familiilor prin implicarea asistentului social școlar în
comunicarea părinților cu privire la importanța prezenței copiilor lor la programul educativ  

e) Sprijinirea financiar al scolii prin decontarea transportului realizat de asistentul social sau
profesori către familiile elevilor 

f) Utilizarea de burselor școlare oferite de autoritățile competente pentru cumpărarea de către
școala a lucrurilor necesare  

g) Echipe comunitare dintre scoală primării si instituțiile autorităților locale  pentru a
interveni eficient în reintegrarea școlară a copiilor;  

h) Prezența la ore care să asigure posibilitatea primirii de către elev a bursei școlare, bursă
care motivează elevul și familia spre programul instructiv educativ al școlii si tot o dată o 
prezență ridicată la orele de curs. 

i) Sprijinirea  elevilor aflați în dificultate prin diferite burse provenite din fondurile sau
bursele școlare oferite de autoritățile competente destinate elevilor pentru sprijin financiar sau 
chiar indirect prin  ajutor  financiar prin: oferirea de produse de igiena, rechizite, îmbrăcăminte, 
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decontarea transportului, sau chiar posibilitatea de mâncare oferita elevilor, pentru a putea venii 
în ajutorul familiei copiilor pentru reducerea efortului financiar necesar  

j) Rămânerea în școala cât mai mult timp, posibilitate realizabilă fie prin prelungirea 
programului școlar pana la orele 16 sau prin oferirea familiilor elevilor a posibilității de cazare în 
internatul școlar, lucru care ar ajuta mult familiile elevilor  prin reducerea de costuri financiare 
destinate transportului.  

k) Consilierea elevilor şi a părinților în vederea accesării fondurilor şi alocaţiilor legale 
(burse, alocaţii, rechizite, bani pentru calculator), în vederea obținerii actelor de identitate; 

l) Activități extrașcolare (excursii, spectacole, vizite la muzee, concursuri tematice, tabere de 
vacanță etc.);  
      m) Organizarea de întâlniri între elevi, absolvenți, părinți, cadre didactice, cu prezentarea de 
modele de reușită în profesie;  
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Elevul care nu absentează, stă liniștit în bancă, răspunde tuturor solicitărilor profesorilor, stă 

atent pe toată durata lecțiilor, își efectuează corect și complet toate temele de casă, este mereu 
disciplinat, respectă necondiționat structurile și regulile școlii, este harnic, conștiincios și 
responsabil, are o atitudine permanent pozitivă, ar fi  ,,abonat” la note maxime și mereu premiant, 
deoarece orice profesor vede într-o astfel de persoană ,,elevul ideal”. 

Cu toate acestea, utopia e una, iar realitatea școlară- adesea- cu totul altceva, iar profesorii sunt 
uneori neputincioși în fața eșecului școlar. 

Din cauza situației la învățătură și la disciplină a multor elevi din școala noastră, situație care 
este mediocră și sub-mediocră, comisiile metodice și comisia pentru curriculum a realizat un 
program remedial foarte generos și atent elaborat cu nr. 257/10.05.2019. Acest program remedial 
conține un sondaj pertinent aplicat subiecților cu rezultate slabe la învățătură și comportament, 
sondaj care vizează și cauzele care duc la eșecul sau abandonul școlar al elevilor noștri. 

Exemplificăm cu rezultate concrete: elevi fără interes față de educație, nemotivați-majoritatea; 
elevi proveniți din familii fără pregătire mai mare de 8 clase -  90%; lipsa de modele cu educație în 
familie și în anturaj - 90%; elevi cu grave probleme de comportament și abateri discliplinare -40%; 
elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate, nesupravegheați - 20%; elevi proveniți din medii 
familiale, fără educație, fără posibilități materiale de bază - 70%; părinți dezinteresați - 70%; elevi 
neobișnuiți să respecte un program, să învețe- 80%; naveta - 90%; întârzieri și plecări permanente 
de la ore - 80%; absențe multe, lipsa continuității pregătirii - 70%; elevi nevoiți să muncească în 
afara programului, obosiți, dezinteresați - 50%; elevi fără perspective-60%; lipsa celor 7 ani de 
acasă- 60%. 

De aici și pâna la abandonul școlar, pentru unii elevi este doar o punte fragilă gata să se frângă. 
Abandonul școlar reprezintă criza majoră din cadrul procesului instructiv-educativ: ,,Criza este 
impredictibilă, dar nu neașteptată. Mai precis, deși nu putem ști când va apărea, ne putem aștepta ca 
mai devreme sau mai târziu, aceasta să se ivească. Este un factor important care, în  multe cazuri, nu 
este suficient luat în seamă de către cadrele didactice.”(Pânișoara, 2009, p.191) 

Literatura de specialitate ne învață să nu încercăm să evităm crizele educaționale, deoarece, 
acestea sunt, oricum, inevitabile. Mai mult, din experiența crizelor, putem învăța.E.S. Devlin ne 
atrage atenția că un pericol major în faza de pre-criză este să subestimăm criza. Multe cadre 
didactice ignoră anumite ,,semne” , care ar putea trece în categoria de ,,alarmante”.  

Profesorii nu au dreptul să-și supraestimeze capacitatea proprie de management al clasei. Dar, 
apare abandonul școlar, dirigintele și celelalte cadre didactice sau cadre didactice auxiliare au evitat 
,,să stingă focul” și criza acută se manifestă cu toată puterea, ajungându-se într-o situație limită în 
care modalitățile de rezolvare sunt mai puține și costurile sunt mai ridicate pentru ambele părți 
(cadre didactice și elevi). De asemenea, cadrul didactic trebuie să dea dovadă de multă creativitate 
pentru a ieși din criză. 
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Uneori incendiul este stins cu greu, alteori, diminuăm impactul fenomenului și pierdem mulți 
elevi, care se pierd și ei pe ei înșiși. 

În cazul abandonului școlar, responsabilitatea este pasată între elevi, profesori, părinți, cadre 
didactice auxiliare, alți factori, fiecare având tendința să se disculpe de vina care-i revine. 

Să nu uităm că există mai mulți factori care pot conduce la abandonul școlar. Nu toți subiecții se 
dezvoltă la fel din punct de vedere psihologic și intelectual. La fel, și factorii non-intelectuali nu se 
dezvoltă în mod egal la aceste vârste (adolescenții sunt elevii noștri și trec prin diverse crize 
specifice vârstei). Există și factori bio-fiziologici care se referă la starea de sănătate fizică și mintală 
a elevilor.  

Factorii familiali au o mare importanță, mai ales în cazul elevilor din școala noastră: copilul cel 
mai mare este cel mai dezavantajat, familia poate fi monoparentală sau plecată la muncă în 
străinătate. În alte cazuri, situația financiară a familiei îl obligă pe elevul adolescent să-și ia un job 
modest plătit sau să plece în străinătate și să renunțe la școală. În cazul școlii noastre, elevii 
beneficiază de o poziție de ,,non-satelizare”, adică nu beneficiază de pe urma poziției sociale a 
părinților. Clasa socială de proveniență a părinților, ocupația acestora, climatul familial afectiv, 
anturajul, confesiunea religioasă, grupul etnic de apartenență- sunt alți factori care trebuie luați în 
calcul în programarea educației remediale și reducerea abandonului școlar.  

Elevi bogați sau săraci, lipsiți de educație, vulgari, agresivi, cu un grad scăzut de socializare 
între ei sau cu adulții se zbat într-un univers straniu bântuit de muzică pop, rock, manele, hip-hop- 
manifestări din mass-media (mai ales internet) cu texte care prezintă  ,,melodios” și ,,înalță” luptele 
stradale, lumea rău-famată, dependența de droguri, promiscuitatea, însingurarea, omorurile și 
satanismul. 

De aceea, Augusto Curry enumeră cele șapte păcate ale educatorilor:a corecta în public, a-și 
exprima autoritatea cu agresivitate, a fi excesiv de critic, a pedepsi când este furios și a pune limită 
fără explicații, a fi nerăbdător și renunța să mai educe, a nu-și ține cuvântul dat și a distruge 
speranța și visurile. Tot după același autor, profesorii ,,fascinanți” contribuie la dezvoltarea 
capacității de a depăși starea de anxietate, de a rezolva crizele interpersonale, de a fi o persoană 
sociabilă, de a te proteja emoțional, de a ajuta sinele să preia conducerea în situații de tensiune:  

,,Părinții și profesorii se simt pierduți în spațiul în care trăiesc. Profesorii sunt derutați în sala de 
clasă. Părinții nu știu încotro s-o apuce în casa lor. Nu putem accepta ca locul în care tinerii care 
învață experiențe de viață să fie în aceste două ambianțe.”(Curry, 2005, p.75) 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 
elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea  competenţelor  cadrelor  didactice  de  lucru  în  echipă  şi  de  folosire  a  planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu  
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

* Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 
oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 
elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 
gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor  resursele  necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin 
muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 
prin  dezamăgirile  personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi 
susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri  care să  asigure  transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 
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*  Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  
reuşita  sau  eşecul şcolar şi  profesional  al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudi-nea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania,  copiatul  şi  suicidul.  
Cunoaşterea  acestor  atitudini şi  identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate 
în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. 
Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, 
nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai 
tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe 
apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

* Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 
pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

 psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, 
comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  prin 
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar, educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 
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conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea  un   
loc, un statut, un rol  şi  o valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o  „unicitate  pozitivă” – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar, o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 
temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, 
în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să 
aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul preşcolar şi  şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 
contemporană. Grădiniţa şi şcoala nu e percepută ca valoare în sine, preşcolarii şi elevii care 
abandonează grădiniţa şi şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest 
abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 
ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.Chiar şi cel în cauză 
a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități.În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar.Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm 
sa identificăm şi să studiem câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 
de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea 
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surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie 
un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

 
Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului preşcolar şi şcolar: 

 psihopedagogice şi psihosociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice–depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  

Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 
conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, 
dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi 
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determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 

Bibliografie: 

 www.didactic.ro 

 Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 
 

Prof. înv. preșcolar Tod Adriana-Simiona 
Grădinița: P. P. Frumușeni, Arad 

 
 

 O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot 
ceea ce se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  
 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu 
copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul 
factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 
delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui 
program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de 
folosire a planificarii strategice in vederea identificarii factorilor care ar favoriza aparitia unor astfel 
de situatii de risc la nivelul scolii, pentru prevenirea si in ultima instanta pentru rezolvarea unor 
situatii de criza cu efect de abandon scolar. 

Abandonul scolar reprezinta conduita de evaziune definitiva ce consta in incetarea frecventarii 
scoliii, parasirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns,inaintea obtinerii unei 
calificari sau pregatiri profesionale complete sau incheierii actului de studii incepute.Elevii care 
abandoneaza scola sunt cei care s-au facut remarcati pentru absentism si alte dificultati de 
comportament, pentru care au fost sanctionati in repetate randuri in scoala. Acest abandon este cu 
atat mai grav cu cat are loc la nivelul terminale de invatamant, caci pana a ajunge acolo societatea a 
cheltuit cu persona respectiva o gramada de resurse.  

Chiar si cel in cauza a fost nevoit sa depuna anumite eforturi.Abandonul scolar reprezinta o 
problema grava cu care se confrunta societatea contemporana;scoala a ajuns sa fie 
abandonata,inainte de toate,pentru ca in ziua de azi nu conteaza in ierarrhii, nu e perceputa ca 
valoare in sine; atat copiii, cat si elevii nu mai considera scoala un viitor. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 
şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 
normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

 
• Factorii psihologici. 
În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, 

agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 
 
Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 
- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 
- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 

şcolar. 
      - Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau 
risc de abandon şcolar. 

 
În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 
Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 
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faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai 
grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul 
şcolar. Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea 
regimului şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile 
şcolii. Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o 
prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 
părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 
şcolară a copiilor.  

De asemenea, se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor 
responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor 
comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru 
identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa 
negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de 
vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de 
ucenici sau profesionale". De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici 
(unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 
abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 
ămbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 
încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 
urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în 
ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 
ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de 
combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din 
abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 
psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 
dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 
adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 
profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, 
provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 
este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol 
decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea 
copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea 
un loc, un rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale 
ale fiecărui copil . 
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Aceasta trebuie să identifice: 
 

o Cum este fiecare 
 

o Ce ştie fiecare 
 

o Ce face fiecare 
 

o Cum cooperează cu ceilalţi 
 

 
Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. 
Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 

fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 
opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 
descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – 
adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 
aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 
este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ 
făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a 
comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  

Depinde de fiecare educatoare în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină 
o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 

 
 
 Bibliografie: 
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ABANDONUL SCOLAR - CAUZE SI MODLITATI DE PREVENIRE 

 
 

Prof. Trepadus Dorina 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LEHLIU-GARA 
 
 
 
Abandonul scolar este , din pacate , inca intalnit in Romania, mai ales in zonele defavorizate, 

dar nu este o regula. Poate apare in orice oras sau teritoriu, la orice copil sau tanar. 
Zone defavorizate sunt zonele periferice ale oraselor, zone rurale sau zone in care predomina 

populatiile de etnie rroma. Bineinteles ca un factor important in aparitia abandonului este cel 
economic, dar si nivelul de educatie al parintilor poate constitui o cauza. La copiii cu varste mici, 
vinovati de abandonul scolar sunt parintii, care nu asigura copiilor cele necesare pentru a frecventa 
scoala, dar la copiii cu varste mai mari 12-18 ani apar si alte cauze, cum ar fi anturajul unor 
persoane dubioase sau cu dependente. Rezultatele slabe de la scoala ai pot face pe unii copii sa 
renunte la scoala. 

Legislatia actuala este conceputa in asa fel incat sa-i pedepseasca pe acei parinti care nu-si 
trimit copiii la scoala. Din nefericire, nu intotdeauna este aplicata, avand in vedere situatia 
financiara a unor parinti care, nefiind capabili sa cumpere ce trebuie copiilor, bineinteles ca nu 
sunt capabili nici sa plateasca amenzile impuse de stat. 

Bineinteles, tot greul si toata vina cade pe umerii scolii. Dar scoala are toate metodele de a-i 
aduce pe copii la scoala, si de a-i tine in clasa. Bineinteles ca exista si profesionisti. Profesorii, 
prin cunostintele de specialitate, metodica si psihopedagogie au tot ce trebuie pentru a atrage 
atentia elevilor. Ce nu exista, materialele didactice pe care profesorul sa le utilizeze la clasa. 
Acestea sunt, in general realizate de profesor, acesta fiind si un artist . 

Lasand la o parte factorul familie, care influenteaza , as zice eu, 75% din activitatea copilului, 
25% revine profesorului, avand in vedere ca un copil petrece 5-6 ore la scoala, restul 18-19 
acasa. 

Profesorului ai revine sarcina ca sa faca orele cat mai atractive. Trebuie sa fie creator, 
inventiv, sa poata adapta cu usurinta orice informatie, text, sa o schimbe intr-o forma atractiva. 
Sunt foarte multe studii de specialitate si de metodica care il pot ghida pe profesor, dar el este cel 
care trebuie sa faca ,,amestecul”. O lectie, de orice fel trebuie sa fie antrenanta, sa ai activeze pe 
toti copiii, sa îi lase sa gandeasca, sa creeze. Invatamantul actual, zic eu, trebuie sa fie foarte lejer, 
sa-i lase pe profesori sa isi aleaga caile de lucru, dar si profesorul sa-i poata lasa pe elevi sa creeze, 
sa participe la discutii, sa se implice in lectie, in predarea ei. 

Bineinteles, pentru a face asa ceva trebuie implicare si din partea elevului, sa existe constiinta 
necesitatii invatarii. Lucrand de mult timp cu elevii, am constatat ca multi vin la scoala doar ca 
asa vin toti copiii, la indemnul parintilor, sau ca se plictisesc acasa. Din pacate se plictisesc si la 
scoala, dar nu din cauza profesorului sau a scolii. Din cauza lipsei constiintei ca este necesar sa 
mearga la scoala. 

Deci, educatia ar trebui sa aiba si o latura psihologica. Fiecare copil sa petreaca macar o ora 
cu un consilier. Sa inteleaga ca scoala nu este o tortura, ci este un lucru bun, placut, iar 
disciplinele scolare sunt niste povesti care trebuiesc citite si din care trebuie sa tragem o concluzie 
care sa ne ajute in viata. 

Pe langa multitudinea de metode pe care profesorul le poate folosi in lectia sa, cred ca trebuie 
sa puna accent in lectie si pe latura utila. La ce este utila aceasta lectie/informatie. De ce trebuie 
sa invete copilul aceasta disciplina? Am constatat in practica ca atunci cand copilul stie la ce-i va 
folosi acea informatie, priveste altfel lectia sau disciplina respectiva. Cred eu ca si aceasta 
abordare l-ar face pe elev sa ramana in clasa si sa revina a doua zi la scoala. 
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O alta metoda de a-i tine pe copii la scoala este folosirea unor metode practice. Daca stie ca 
,,face ceva”, copilul vine cu drag la scoala.  

Un desen cu o casa, un castel, sau orice alt lucru practic, îi poate face pe copii sa revina cu 
drag la scoala. 

Invatarea diferentiata este, de asemenea, o cale de a preveni abandonul. Daca primeste o 
sarcina de lucru usoara, sau o fisa de lucru pe nivelul lui, copilul nu se mai sperie de cat de ,,grea” 
este scoala si va reveni din nou la scoala. 

Din pacate, aici intalnim un obstacol, timpul limitat al unui profesor, acesta neavand resurse de 
timp suficiente pentru a realiza foarte multe fise, doar anii de experienta ajutandu-l.Cu alte 
cuvinte, un profesor poate aduna stfel de fise de la an la an. Pentru un profesor debutant sau in 
primii ani de activitate este foarte greu. O baza de date cu astfel de fise nu ar fi eficienta, existand 
manuale alternative, cu informatii diverse. Si fisa nu ar mai fi diferentiata. 

Profesorul trebuie sa identifice posibilul abandon si sa lucreze asupra acelui copil, utilizand 
toate mijloacele, de la consiliere scolara a elevului, a parintelui, utilizarea fiselor si activitatilor 
diferentiate pe nivelul fiecarui elev, sau utilizand metode variate pentru implicarea tuturor elevilor 
in lectie. 

Bineinteles, ca reusita nu este sigura, dar avem obligatia morala de a-i face pe acesti copii sa 
vina la scoala. Sa identificam cauzele abandonului scolar si sa cream metode specifice fiecarui caz 
in parte . 
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DEMERS PENTRU EVITAREA ABANDONULUI ȘCOLAR                                 
STUDIU DE CAZ 

 

PIP. ȚEPEȘ-CIUCAN LIVIA-MARIANA                                                 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BICAZU ARDELEAN 

 

JUSTIFICAREA ALEGERII CAZULUI  

Am ales acest caz fiind convinsă că pot ameliora situaţia creată, pot preveni abandonul şcolar al 
copilului, ştiind că printr-o implicare mai intensă şi cu un efort suplimentar se pot realiza ameliorări 
şi se pot recupera unele întârzieri înregistrate în dezvoltare, cauzate în mare parte de condiţiile de 
mediu familial şi lipsa totală de interes a familiei faţă de şcoală. 

De asemenea, am avut ca scop sprijinirea şi conştientizarea familiei în ceea ce priveşte rolul ei 
activ în creşterea şi educarea propriului copil, precum şi cu referire la relaţiile familie – copil-
şcoală, relaţii ce trebuie bazate pe încredere şi respect reciproc. 

SITUAŢIE: 

Comportament inadecvat în grup, comportament introvertit faţa de colegi, opoziţie faţă de 
sarcinile primite, rămânere în urmă la învăţătură. 

OBIECTIVE 

 determinarea cauzelor acestei situaţii  

 eliminarea acestor cauze 

 elaborarea unui proiect educaţional de intervenţie care să remedieze prin acţiune de 
consolidare situaţia, să ridice gradul de pregătire a copilului şi să se prevină abandonul şcolar, să-i 
redea încrederea în sine, să-l conducă spre o atitudine pozitivă. 

DESCRIEREA CAZULUI  

Caracterizarea generală a subiectului: 

G.D. este născută în 2010 

- Vârsta la intrarea în şcoală: 6 ani  

- Copil inadaptat, excesiv de timidă, introvertită în relaţie cu colegii, incapabilă de a finaliza o 
acţiune intelectuală, refuzul de aceptare a sarcinilor strict şcolare. 

Din cauza condiţiilor precare de mediu precum şi a lipsei de atenţie şi comunicare, a faptului că 
nu a frecventat cursurile învăţământului preşcolar, Delia prezintă o întârziere de aproximativ 2 ani 
faţă de normalitate, necesitând un program educativ special, intens pentru a recupera (pe cât este 
posibil) cunoştinţele, priceperile şi deprinderile pierdute şi a se putea integra în programul şi 
cerinţele şcolii. 

La nivelul organelor de simţ nu s-au constat probleme deosebite.  

Motricitatea fină, este slab dezvoltat, orientarea spaţială se realizează cu dificultate. Are un 
intelect limitat.  

Limbajul era situat la nivelul vârstei de 5 ani, având un vocabular sărac, prezintă defecte de 
vorbire (omisiuni, înlocuiri de sunete, repetări).  
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Reprezentările sunt sărace. În gândire prezintă dificultăţi de analiză şi sinteză. 

Memoria – memorează cu mare greutate doar poezii scurte. 

Atenţia era instabilă.  

Are formate deprinderile elementare de muncă şi autoservire, dar nu prezintă dexteritate 
manuală în realizarea unor lucrări la abilităţi practice 

STRATEGII DE INTERVENŢIE A CADRULUI DIDACTIC 

 IDENTIFICAREA SUBIECTULUI ŞI A SITUAŢIEI: 

- Am observat timiditatea şi tendinţa spre intovertire faţă de noii săi colegi; 

- Nerezolvarea sarcinilor şcolare; 

- Incapacitate de a finaliza acţiunile intelectuale; 

- Rămânere în urmă la învăţătură (La sfârşitul clasei pregatitoare nu reuşea să despartă în silabe, 
avea deficit de pronunţie, nu recunoştea toate literele alfabetului.) 

 DIAGNOZĂ ŞI PROGNOZĂ 

 COLECTAREA INFORMAŢIILOR s-a realizat prin: 

 şedinţe individuale la care a participat mama copilului;  

 discuţii cu alte rude ale copilului; 

 discuţii cu educatoarea;  

 analiza documentelor şcolare: fişa psiho-pedagogică; 

 analiza produselor activităţii: caiete, desene, fişe de evaluare, lucrări practice; 

 observarea comportamentului şcolar. 

CUNOAŞTEREA VARIABILELOR SOCIO-FAMILIALE: 

- Stare civilă - părinţi: Divortați, mama trăieste în concubinaj, tatăl plecat în străinătate. 

- Istoria cuplului parental: - Mamă indiferentă; 

- Tatăl nu se implică. 

 Situaţia familiei: -Minimul condiţiilor de trai, chiar sărăcie dar şi multă mizerie. 

 Atmosfera familială: - Tensionată , cauzată de consumul de alcool şi a gradului de incultură 
a membrilor familiei. 

 Relaţia părinţi-copil: - Ameninţări verbale frecvente, injurii, pedepse. 

 Cultura familială: - Ambii părinţi analfabeţi; 

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE EXAMINARE PSIHO-PEDAGOGICĂ 

 Antecedente fiziologice:  

Am luat legătura cu familia şi cu medicul pediatru pentru a afla istoricul dezvoltării fizice şi 
starea de sănătate a copilului.  

- De la mamă nu am putut culege nici o informaţie pentru că susţine că nu-şi aminteşte, bunica a 
afirmat că nu a suferit de nici o boală gravă, doar simple răceli, roşu în gât, febră. Nici în baza de 
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date a medicului de familie nu figurează ca fiind bolnavă cronic. 

 Achiziţii şcolare: - minime 

- Nu a frecventat grădiniţa; 

- Reţine cu foarte mari eforturi cifre deşi am făcut asociaţii, comparaţii, desene care sa 
reprezinte mulţimea de X elemente, scrierea cifrei … totuşi, după un sfert de oră nu ştie ce cifră 
scrie. 

- memorie foarte slabă; 

- limbaj inadecvat; 

- imposibilitatea concentrării atenţiei; 

- motivaţie slabă; 

- voinţă slabă; 

- dexteritate manuală redusă; 

 Petrecerea timpului liber: 

- Participă la activităţile fizice ale familiei; 

- Se joacă cu cei apropiaţi. 

III. PROGRAMUL DE INTERVENŢIE AL CADRULUI DIDACTIC: 

 Parametrii după care este analizată situaţia: 

- Elemente ale unui comportament delincvent (atitudine opozantă faţă de colegi, expresii 
verbale neadecvate, înşelătorie). 

- Inadaptarea la norme şcolare, refuz de integrare în grup, randament şcolar minim, absenteism. 

 Strategii de intervenţie: 

- Pentru a rezolva situaţia existentă şi pentru a putea acţiona strategia pe care am aplicat-o a fost 
ca mai întâi să realizez o cunoaştere deplină a elevei ştiind foarte bine că numai aşa o voi putea 
înţelege şi ajuta. Apoi să o antrenez în acţiuni de susţinere şi exersare a psihomotricităţii fine. 
Pentru a putea să o sprijin pe copilă să dobândească aptitudini minimale în vederea integrării 
şcolare şi pentru a consilia părinţii am realizat metode de cunoaştere (individuale şi de grup) a 
personalităţii.  

Am observat copilul în anumite situaţii, am studiat fişa medicală. La activităţi manifestă interes 
de scurtă durată.  

Am intervenit prin: 

- Dezvoltarea relaţiilor de colegialitate -colegii încep să-o încurajeze şi să-o ajute la efectuarea 
unor sarcini; 

- Sprijin susţinut din partea învăţătoarei, acordarea unei ateţii deosebite :îi evidenţiez în public 
doar calităţile, o laud în zilele când s-a comportat frumos şi a fost mai activă; 

- Antrenarea în activităţi ca: împărţitul mâncării, ştersul tablei şi orice altă activitate 
gospodărească –( primeşte cu plăcere sarcinile, a devenit dornică să mă ajute, săritoare), astfel a 
devenit membru activ al grupului. 

- În jocurile didactice desfăşurate în clasă i se dau rolurile care-i plac. 
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- Este încurajată chiar şi pentru performanţe minime. 

CONCLUZIILE INTERVENŢIEI 

Familia nu a fost cooperantă şi interesată să cunoască posibilităţile de a progresa ale copilului. 
Nu au venit la şedinţele cu părinţii. Nu se interesează niciodată de situţia copilului asă cum au făcut 
şi până acum. Tot ce am avut de transmis familiei afost prin intermediul COPILULUI. 

Am reuşit să-i câştig încrederea şi s-o fac să colaboreze cu mine pentru ca să poată recupera 
întârzierile.  

În felul acesta am ajutat copilul să vină la şcoală cu optimism, chiar dacă nu are rezultate foarte 
bune. 
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MODALITĂȚI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. UDRIȘTIOIU ANETA                                                             
Colegiul Național George Coșbuc,                                                       

Școala Gimnazială Nr. 1, Motru, jud. Gorj 

 

Abandonul şcolar este procesul prin care elevul, din diferite motive, se îndepărtează de şcoală 
şi, în cele din urmă, o părăseşte. Principalele cauze pentru producerea acestui fenomen se referă la 
factori externi şcolii (în special nivelul socio-economic scăzut al familiei) sau la factori interni 
(lipsa de adecvare a ofertei şcolii la nevoile şi interesele elevilor din grupul ţintă). 

Deasemenea, alte cauze, la fel de importante şi cu impact asupra abandonului şcolar şi 
absenteismului sunt şi cerinţele educaţionale speciale sau alte caracteristici individuale ale elevilor, 
precum lipsa interesului faţă de şcoală sau dificultăţile de adaptare la mediul şcolar. Pentru 
eliminarea sau ameliorarea acestui complex de cauze trebuiesc luate măsuri de intervenţie eficiente 
focalizate pe aceste cauze şi adaptate / personalizate în funcţie de factorii de risc ce afectează 
fiecare elev în parte.  

Astfel, şcoala trebuie să încerce să suplinească – prin oferta sa (educaţională şi de sprijin în 
învăţare şi incluziune) – lipsurile cu care vine elevul din familie şi comunitate şi să elimine sau să 
minimalizeze efectele negative pe care o parte dintre aspectele legate de contextul socializării le pot 
avea asupra şcolarizării copilului. În consecinţă, este pragmatic ca elevii să fie monitorizaţi în ceea 
ce priveşte adaptarea încă de la începutul şcolarizării, astfel încât să se poată prevedea şi preveni 
eşecul lor şcolar.  

Abordarea personalizată a acestor copii vizează pe de o parte, reducerea impactului negativ al 
unor factori legaţi de socializarea primară în familie (lipsa de susţinere din partea părinţilor, 
implicarea în activităţile domestice în detrimentul implicării şcolare, lipsa condiţiilor necesare 
studiului în familie, lipsa unui minim bagaj cultural / lingvistic în cadrul familiei etc.), iar pe de altă 
parte, prevenirea sau diminuarea intervenţiilor negative ale unor factori legaţi de experienţa 
şcolarizării (adaptarea la orarul şcolar şi la solicitările curriculumului şcolar, incluziunea în colectiv 
etc.). 

Monitorizarea sistematică a copiilor în risc are rolul de a urmări situaţia acestora pe parcursul 
anului şcolar, cât şi de a evalua contribuţia (pozitivă sau negativă) pe care măsurile întreprinse de 
şcoală le au asupra ameliorării şi prevenirii absenteismului şi abandonului şcolar. Cu alte cuvinte, 
prin procesul de monitorizare şcoala poate vedea care măsuri funcţionează / dau rezultatele scontate 
şi poate decide ce anume trebuie schimbat, astfel încât intervenţia să ducă la rezultatele dorite. 

Modalităţile prin care pot fi obţinute şi centralizate informaţiile necesare analizei situaţiilor de 
absenteism şi abandon şcolar, precizând totodată persoanele care pot contribui cu astfel de 
informaţii şi cu propuneri de ameliorare a situaţiilor respective, sunt:  

- centralizarea absenţelor nemotivate, după criterii precum: disciplină (şi cadrele didactice care 
predau acele discipline), perioadă de timp (lunar, semestrial, anual), an / nivel de învăţământ, 
apartenenţa etnică etc.; 

 - interviuri / discuţii cu elevii în situaţie de absenteism şcolar, în vederea identificării motivelor 
pentru care absentează şi a găsirii unor posibile soluţii; 

 - interviuri / discuţii cu profesorii la orele cărora se înregistrează cele mai multe absenţe 
nemotivate, în vederea identificării eventualelor dificultăţi pe care le au elevii în cauză şi a unor căi 
de intervenţie personalizată;  
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- interviuri / discuţii cu părinţii elevilor care înregistrează absenţe nemotivate, în vederea 
identificării dificultăţilor întâmpinate şi a unei mai bune cunoaşteri a elevilor şi a contextului lor 
familial; 

- solicitarea sprijinului consilierului / psihologului şcolar în alegerea programului / activităţilor 
de intervenţie-prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat;  

- chestionare şi interviuri de grup adresate elevilor, care să vizeze identificarea unor aspecte 
precum: comunicarea între colegi, comunicarea elevi-profesori, disciplinele la care absentează cel 
mai mult şi cauzele absenteismului, disciplinele care le par cele mai dificile, starea de bine/rău a 
elevilor la şcoală etc.;  

- realizarea unui profil al elevului în situaţie de risc şcolar, care să evidenţieze principalele 
probleme cu care se confruntă acesta şi care îl împiedică să aibă un parcurs şcolar normal / eficient. 

Există cel puţin patru arii generale în care activităţile de combatere şi prevenire a absenteismului 
şi abandonului pot fi sprijinite de datele statistice obţinute cu ajutorul informaţiilor colectate la final 
de semestru / an: 

 - realizarea unei fotografii privind starea de fapt în domeniul participării la educaţie la nivelul 
propriei unităţi de învăţământ; o diagnoză bazată pe date cantitative elimină aprecierile subiective 
cu privire la incidenţa fenomenelor de absenteism şi abandon;  

- realizarea unor analize comparative ale situaţiei înregistrate în propria şcoală cu cele 
înregistrate în celelalte unităţi de învăţământ din judeţ / la nivel naţional; fiind o abordare 
metodologică unitară la nivelul întregii ţări, aceste comparaţii vor putea fi realizate în mod 
sistematic / ştiinţific;  

- elaborarea de prognoze privind evoluţiile viitoare ale fenomenelor de absenteism şi abandon 
monitorizate, cât şi a frecvenţei cu care se manifestă anumite cauze; aceste prognoze se pot elabora 
pe baza unor serii de date pe mai mulţi ani şcolari (3 – 5 ani sau mai mulţi);  

- evaluarea impactului intervenţiilor iniţiate de şcoală în scopul diminuării fenomenelor de 
absenteism şi abandon şcolar prin utilizarea unor ţinte şi rezultate cuantificabile . 

Astfel, fiecare şcoală trebuie să iniţieze un proces de identificare a elevilor în situaţie de risc şi a 
factorilor specifici de risc, să monitorizeze evoluţia acestor elevi şi să realizeze, dacă este cazul, o 
serie de măsuri corective. 

 

Bilbliografie:  

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Ghid-de-lucru-pentru-prevenirea-si-combaterea-
abandonului-scolar-ghid-pentru-directori-de-scoli-2012.pdf 
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ABANDONUL ȘCOLAR 

CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE 
 
 

Prof. Velica I. Costina 
Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu, Scornicești 

 
 
 Educația este cel mai important capitol în viața unui om, școala reprezentând un model 

integrator. Se știe că în școală se câștigă cele cinci valori fundamentale ale omului, și anume, 
încrederea, echitatea, solidaritatea, eficacitatea și autonomia. Beneficiarul direct al educației oferite 
prin serviciul public de învățământ este copilul/tânărul, cu cele trei dimensiuni de dezvoltare – corp, 
minte și suflet. 

Orice activitate organizată în instituțiile de învățământ și conexe este justificată în măsura în 
care îmbunătățește, în mod demonstrat sau evident, calitatea serviciilor dedicate lui. Succesul școlii 
este măsurat după modul în care fiecare copil ajuns la vârsta maturității se regăsește în cea mai bună 
variantă a sa la momentul respectiv și are implicit răspunsul la întrebarea ,,CE FEL DE OM SUNT, 
UNDE SUNT BUN ÎN SOCIETATEA GLOBALIZATĂ, CUM RĂMÂN BUN ȘI CUM POT 
DEVENI ȘI MAI BUN ?,, 

Școala asigură viitorilor adulți o alfabetizare funcțională în toate domeniile necesare unei vieți 
autonome și împlinite în societate, care să contribuie la starea de bine individuală și a comunității. 
Viitorul adult este capabil să acceseze orice tip de informație și să o înțeleagă suficient pentru a o 
folosi ca resursă în performanța propriilor acțiuni sau ca excelență.  

Școala oferă copiilor și tinerilor un set de repere valorice și culturale și de principii etice care să 
le asigure dezvoltarea unei identități complexe și bine definite din perspectiva națională, europeană 
și globală. 

Dezvoltă în rândul beneficiarilor  capacitatea de a interpreta, prin filtrul acestor valori și repere, 
relația cu sine, ca ființă morală, cu familia, cu lumea profesională și cu societatea în general. 

Școala asigură fiecărui beneficiar un nivel de dezvoltare personală care să-i permită gestionarea 
emoțiilor, luarea deciziilor, lucru în echipă și în comunitate, a relațiilor sociale și interpersonale.   
.În același timp, asigură, prin activitățile sale, că membrii societății au trăsăturile de caracter 
necesare pentru a face față schimbărilor sociale și economice: curiozitate, spirit de inițiativă și 
antreprenoriat, curaj de a adopta soluții noi și de a testa limite, capacitatea de a crea obiective și 
planuri personale și tenacitate în implementarea lor, adaptabilitate și flexibilitate. 

Școala contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor și tinerilor prin promovarea 
aptitudinilor sportive, a motricității, a competențelor necesare adoptării   de către beneficiari a unei 
alimentații sănătoase și nutritive. De asemenea, școala contribuie la educația pentru sănătate a 
elevilor, fiind garant al faptului că viitorii adulți au cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare 
unei vieți sănătoase atât din punct de vedere fizic cât și psihic. La finalizarea învățământului 
obligatoriu, beneficiarul este capabil să aplice practic, în viața de zi cu zi, cunoștințele dobândite în 
domeniul comunicării, al matematicii, al științelor și în cel digital. 

Școala dezvoltă în rândul elevilor înțelegerea faptului că învățarea va face parte permanent  din 
viața lor de adulți, creează și consolidează comportamente de învățare pe tot parcursul vieții, adică 
acele atitudini, abilități și moduri de gândire care să-i   ajute să se dezvolte  continuu, în pas cu 
societatea în care trăiesc.    

De asemenea, școala este un serviciu public de educație, pentru societate, și are ca rol esențial 
creșterea capitalului uman și social. Școala sprijină comunitatea și familia în educarea viitorilor 
adulți și integrarea lor în societate. Tot școala contribuie direct, prin pregătirea profesională, la 
dezvoltarea economică și pregătește cetățenii să trăiască împreună și alături de alții, să creeze, să 
gândească, să inoveze și să participe la viața societății. 
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Școala încurajează și susține, prin activitatea sa de educație și formare, progresul cultural și 
social, caracterizat prin antreprenoriat, invenții, design, reînnoire, interacțiunea dintre știință și artă, 
prin încurajarea curiozității și creativității, prin învățarea continuă și eficientă, prin flexibilitate în 
raport cu schimbările rapide în contexte sociale. Educația viitorului în România se construiește pe 
aceste principii și pe pilonii culturii noastre naționale și europene. 

Se poate spune că școala este instituția care coalizează întreaga comunitate în jurul ideii de 
învățare. Învățământul obligatoriu începe la trei ani și se termină printr-un examen de maturitate la 
vârsta majoratului. 

Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea  încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează școala sunt cei care s-au făcut remarcați pentru absenteism sau alte dificultăți de 
comportament, pentru care au fost sancționați în repetate rânduri în școală. Acest abandon este cu 
atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învățământ, căci până a ajunge acolo 
societatea a cheltuit cu persoana respectivă destule resurse. Chiar și cel în cauză a trebuit să depună 
anumite eforturi. 

Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 
Efectele abandonului școlar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav, 
cei care abandonează școala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice, nici formarea civică și morală necesară exercitării rolului de părinte și a celui de 
cetățean al unei comunități. 

Neavând o calificare, cei care abandonează școala sunt viitorii șomeri și reprezintă, pe termen 
mediu și lung, o sursă de dificultăți sociale și de pierderi, care depășesc investiția cerută de 
formarea inițială. 

Pentru o bună intervenție se propune realizarea unui program care să urmărească realizarea 
dezvoltării competențelor cadrelor didactice de lucru în echipă și de folosire a planificării strategice 
în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariția unor astfel de situații de risc la nivelul 
școlii, pentru prevenirea și în ultimă instanță, pentru realizarea unor situații de criză cu efecte de 
abandon școlar. 

Cauzele apariției abandonului școlar pot fi: 
 Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie, lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenții lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau doar muncind ca zilieri la oamenii mai înstăriți din zonă. Sărăcia comunităților din zonele 
defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. 

 Cultura de origine a elevilor este o altă cauză a abandonului școlar. Cercetările în domeniul 
educațional au relevat faptul că mediul socio – cultural de proveniență al elevilor este una din cele 
mai importante variabile în reușita sau eșecul școlar și profesional al elevului. Este foarte 
importantă atitudinea familiei în raport cu școala. Ca forme principale de manifestare a deviației 
școlare mai grave din punct de vedere social și comportamental sunt fuga de la școală, 
absenteismul, abandonul școlar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul, suicidul. 
Cunoașterea acestor atitudini și identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în 
raport cu cariera școlară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii 
au fost încurajați și de atitudinea părinților pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 
garanția unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forței de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că își urmează părinții, fie sunt lăsați în grija unor rude sau cunoștințe apropiate care se 
ocupă superficial de situația școlară a copiilor. 

 Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon școlar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual și imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative și lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul școlar. 
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 Factorii de natură socială și economică cum ar fi crize politice, economice, sociale și 
morale, prăbușirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori, sau 
alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional și, în final, 
abandon școlar. 

 Factorii de natură educațională constau în insubordonarea față de normele și regulile școlare, 
chiul, absenteism, repetenție, motivații și interese slabe în raport cu școala, greșelile dascălilor (de 
atitudine și relaționare, competență profesională, autoritate morală) au și ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon școlar. 

 Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte pe 
căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează școala. Anturajul reprezintă 
un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume băuturi 
alcoolice, să consume droguri, să fure și chiar să chiulească de la școală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului școlar sunt 
următoarele: 

 identificarea elevilor aflați în abandon școlar și risc de abandon școlar în vederea menținerii 
acestora în sistemul de învățământ; 

 implicarea sistemului familial în reabilitarea școlară și socială a elevului; 
 creșterea gradului de implicare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon 

școlar sau a situațiilor ce reprezintă risc de abandon școlar. 
   În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul școlar nu va mai reprezenta  un 

pericol imediat, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenție bine organizat, ce se desfășoară 
pe o perioadă foarte îndelungată.                              
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Voicu Aurelia 
Grădinița P.P.: „Voinicel” Călărași 

 
 
O prioritate a sistemului de educaţie  este preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea 

abandonului şcolar ce  trebuie privită cu mai mult interes, cu atât mai mult cu cât factorii 
determinanţi ai abandonului se multiplică şi diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, 
cultural, profesional din ce în ce mai provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează 

Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui 
anumit nivel de învăţământ. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a 
condiţiilor socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a 
comportamentului, de ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) 
factorilor de risc şi de întărire a factorilor de protecţie. 

Factorilor de risc  începând cu mediul de provenienţă ai şcolii, dominând factorii familiali și cei 
socio-economici; apartenenţa la o familie dezorganizată, lipsa de educaţie a părinţilor, neglijenţa 
acestora, lipsa unui loc de muncă sau consumul excesiv de alcool sunt dificultăţi din familie cu 
impact important asupra parcursului şcolar al unui copil. 

 Copiii proveniţi din astfel de medii tind să urmeze modelele oferite de părinţi şi concepţiile 
acestora, conform cărora educaţia nu este o prioritate, iar frecventarea şcolii nu sporeşte şansele 
unui viitor mai bun. 

Plecarea părinţilor în străinătate şi plasarea copiilor în grija unor persoane cu mai puţină 
autoritate (bunici sau vecini) sau influenţa negativă a anturajului constituie alte cauze ale 
abandonului şcolar 

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 

asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă.. 

Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în 
familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

Cauze 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)  

Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 
supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) 
evaluarea subiectivă, 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 excesiv de rigidă şi severă, foarte 
importantă este şi variabila vârstă. 
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Măsuri de prevenire  a abandonului școlar: 
 
 Monitorizarea continuă a frecvenţei şcolare 
 Monitorizarea elevilor identificaţi în risc de abandon şcolar prin consiliere psihopedagogică, 

programe de remediere, implicare în activităţi extraşcolare, colaborare cu familia 
 Atragerea programelor de sprijin financiar oferite copiilor 
 Diseminarea exemplelor de bune practici în prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar în  

unităţile de învăţământ  
 Realizarea de acţiuni specifice de consiliere şi orientare a elevilor şi părinţilor de către 

profesorii consilieri şcolari: grupuri de consiliere a elevilor aflaţi în situaţii de risc, campanii de 
conştientizare asupra rolului educaţiei, activităţi de tip„ Educați așa!” 

 Implicarea părinţilor în proiecte de prevenire a abandonului şcolar  
 Creşterea atractivităţii şcolii, prin introducerea de programe extracurriculare (concursuri, 

cercuri, activităţi sportive, artistice etc.) Promovarea reuşitelor şcolare şi extraşcolare ale tuturor 
preșcolarilor, elevilor, prin organizarea unor evenimente publice 

 Colaborarea cu autorităţile locale,  susținerea elevilor din familii defavorizate prin 
parteneriatul  cu actorii din comunitate;  

 Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 
 Creşterea calităţii educaţiei în toate mediile prin asigurarea condițiilor optime și a 

rechizitelor necesare , prin pregătirea cadrelor didactice. 
 Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară la educaţie, inclusiv a 

celor din zonele izolate; eliminarea oricăror forme de discriminare şi segregare 
 Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru cuprinderea tuturor copiilor de 

vârstă preşcolară în grădiniță. 
 Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale 

speciale 
 Formarea părinților pentru conștientizarea rolului de beneficiari indirecți ai educației • 
 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor . 
  
Oferind copilului un cadru stimulativ ,în care să se simtă confortabil, valorizat ,unde profesorul 

este partener în educație,centrat pe nevoile copilului, dezvoltând motivația pentru învățare,  îl va 
determina pe copil ,să nu renunțe la educație, să dorească să învețe. 
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ABANDONUL SCOLAR 

 
 

 
Cauzele abandonului școlar sunt multiple, poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la 

activitatea de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi 
(scocioeconomici, socioculturali) ai copilului. 

Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice 
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să 
depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un 
disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a 
abandona școala.  

Plecarea părintelui/părinților la muncă în străinătate este un stresor semnificativ ce poate avea 
un impact negativ asupra echilibrului emoțional al copilului determinându-l în mod indirect să 
abandoneze școala. 

 
Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află: 
 
Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 

asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici). 

Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, simpli zilieri, 
fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari ce 
au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în 
familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, integrarea 
în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori 
demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului 
ciclului secundar superior. 

Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de 
prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de 
venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. 
O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune din 
ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi 
aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum 
cele de baby-sitting pentru o seară. 

Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. 
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 
reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. 
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de 
învăţământ. 
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Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece 
sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage 
atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la 
nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
primul rând şcolii. Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există 
priorităţi absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 
pus pe prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat 
recent la educaţie. Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 

Creşterea flexibilităţii programelor “a doua şansă” – din punct de vedere a grupurilor de vârstă. 
Deşi se adresează tuturor celor care au abandonat şcoala, programul “a doua şansă” este frecventat 
de tineri de peste 20 de ani.  

Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: 
acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 

Creşterea atractivităţii şcolii – prin folosirea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor pentru 
activităţi de timp liber. 

Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 
educaţie. Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de 
abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi 
renunţării timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea 
integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în 
activităţi extracurriculare şi de consiliere. 

Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în comunităţile cu 
risc crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt frecvente. 

Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii elevi 
de clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de 
suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 

Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 
Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de urmărire a evoluţiei cohortelor şcolare. 
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Abandonul şcolar cauze şi modalităţi de prevenire 

 
 

 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 
O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 
poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, 
pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 
elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care 
abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 
sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.  

Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 
interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 
ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 
formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct 
de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 
conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea 
surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie 
un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 
pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 
de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 
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atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
 
identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 
psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  
Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 

conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un 
loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe 
care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 
copil.  

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 
învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 
cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 
etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
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CUPRINS
ABĂLASEI NATALIA 3
ACHIM DOINA 5
ACRISTINEI NADIA DANIELA 7
ADAM  DOINA IOANA 9
ADAMESCU ANA 11
ADINA CICAL 13
ADRIAN BOT 15
ADRIANA-ELENA DUSA 17
AGAVRILOAEI ANCA 19
AGHICIUC MONICA 22
ALBU MĂDĂLINA -AMALIA 24
ALBULESCU CORNELIA 26
ALECU ECATERINA MIRELA 28
ALEMAN IOANA STEFANIA 29
ALEXANDRU IONELA 31
ALEXANDRU STELUTA 33
ALINA MIHAELA MUNTEANU 35
ALISTAR MARINELA 37
ALUCĂI ELENA 40
AMARIEI MIHAELA 42
AMORĂRITI ELENA 43
ANA MARIA APOSTOLIE 47
ANA MARIA URECHE 49
ANA-MARIA POPA 51
ANCA IRINA FILIP 53
ANCA-GHEORGHIU CARMEN 54
ANDREEA CUCOS 57
ANDREI ALBERT 60
ANDREI DOINA 62
ANDREI ELENA 65
ANDREI VIOLETA 67
ANGEARU MIOARA 70
ANGELA TATA 72
ANGHEL ADRIANA VERONICA 74
ANTON ANILENA 76
ANTONESCU MIHAELA 78
ANUTA MIRELA 80
APETRĂCHIOAEI ALINA LILIANA 81
APOSTOL ADRIANA 83
BORCILĂ LAVINIA, VULPES DANIELA 85
CURCĂ MIHAIELA CORNELIA 87
DAJBOG FLORENTINA 89
DAMASCHIN EUSTINA GIANINA 90
DIACONU MIOARA 92
DOMIDE LAURA 93
MILOS GIANINA/VOINA OANA 95
NELIA PRUNĂ 97
PETREA ALINA 99
SALAPA CLAUDIA 101
TÎRZIMAN MONICA ANGELICA 103
ARCHIP HORIA - MARGARINT 105
ARCHIP MIHAIELA-MARGAPOLYA 107
ARDEIU IULICA-DANIELA 108
ARDELEANU OANA- FLORENTINA 110
ARHIP ANISOARA 111



ARICIU CLAUDIA CORNELIA 112
ARINTON  AURICA 114
ARSENE LIVIA IONELA 116
ASOFRONIE DOINITA 117
ASTEFĂNESEI GABRIELA 119
ATODIRESEI SORIN 122
ATUDOREI ANA-MARIA 124
AVRAM MONICA 127
AVRAM OLGUTA 130
AVRAM PETRU GABRIEL 132
AVRAMESCU SIMONA 134
AXINIA ELENA 136
BABESCU   LĂCRĂMIOARA 138
BACISOR DIANA EMILIA 139
BACIU MARIANA 141
BACTER GHEORGHE ALEXANDRU 143
BADEA RAFILA 144
BADULESCU DANIELA CRISTINA 147
BAGI TÜNDÉR 149
BALABANEANU ALINA 151
BALAN CORINA 153
BALOG ALINA RAMONA 156
BALOGH MONICA 158
BANDI ANDREA MONICA 160
BANDI IZABELLA KATALIN 162
BANEA NICOLETA 164
BARB  DANIELA EUGENIA 166
BARB FAUR CLAUDIA SORINA 169
BARB GIANINA 171
BARB MIRELA 173
BARBU LAVINIA 175
BARI HAJNAL 177
BARIT COSTINELA 179
BARNA CRISTINA RALUCA 180
BARON OANA-MARIA 182
BARTHA ADELA 183
BARTHA LIDIA ENIKO 186
BARTHA MÁRTA 188
BARTHA ORSOLYA - RÉKA 189
BARTIS APHRODITA MARIDANA 191
BARTUS ÉVA TÜNDE 193
BĂCISOR MARIA - CRISTINA 195
IOANEI ELENA 197
MANOLACHE SILVIA 200
MARIA TRAISTARU 203
BĂDITĂ BIANCA LOREDANA 205
BĂLAN IULIANA IRINA 207
BĂLAN LĂCRIMIOARA DANA 209
BĂRBOI ALINA 211
BĂRCAN FLORINA FLAVIA 213
BĂTRÎNUT LENUTA 215
BĂZĂVAN LARISA IONELA 216
BELCIUG-CĂLINA MIHAELA-LOREDANA 218
BELDEA ELENA 220
BELDESCU ALEXANDRU OLIVIAN 222
BELDIE TANTA SIMONA 224



BENDREA ANA 225
BENEA GEORGETA 227
BENEDEK GYONGYVER 228
BENGA IONELA 231
BEUCA MARIA GABRIELA 233
BICA ALINA ELENA 235
BICA MIHAELA 237
BIDA LILIANA RAMONA 240
BINCA LILIANA EMILIA 242
BIRLEA AURELIA CRISTINA 245
BIRÓ MÁRIA 247
BIRSAN AYDA-ROXANA 249
BIRSAN MIHAELA 251
BÎLTAC ELENA DIANA 253
BÎRJOVEANU IRINA 256
BÎRLEA ILEANA LUCICA 257
BÎTĂ LAURA 259
BLAGOE ROZETA ANA 261
BLEJERU MIHAELA 263
BOANCĂ LOREDANA FLORINA 265
BOBÎLCĂ ANAMARIA -DORINA 267
BOBOC SIMONA FLORENTA 269
BOCOR ENIKO 270
BODEA DORU CATALIN 272
BODEA VERONICA FELICIA 274
BODIU LAURA 276
BODNAR FIRUTA 278
BODOR ANDRA- LAURA 280
BOIANGIU ANGELA 283
BOICIUC LAZĂR NADIA NASTASIA 285
BOJAN ELENA CLAUDIA 287
BOLOHAN ROMEO IRINEL, NECHIFOR MIHAELA 290
BONDAC EMILIA DANIELA 296
BORANDĂ JANETA - VIOLETA 299
BORCA VALENTIN-PETRU 302
BOTAS GEORGIANA 304
BOTEA CRISTINA 310
BOTEZATU ANDREEA CRISTINA 313
MARIAN GINA MARIANA 314
BOTIZA LIGIA DANIELA 316
BOZDOG PAULA IOANA 318
BOZGA ANDA 320
BOZIERU EMIL 321
BRADU  CORNELIA 323
BRAICĂU CARMEN CAMELIA 325
BRASOVEANU ELENA LILIANA 327
BRATU ELENA RAMONA 329
BRĂGĂU ALINA OLIMPIA 331
BRĂILOIU RODICA-CORNELIA 333
BREBU-JARCU LORENA-MARIA 335
BRIBETE CORNELIA MIRELA 337
BRUDEA FLORINA 339
BUCUTĂ FLORINELA-RAMONA 340
BUDA CLAUDIA 343
BUDA FLORINA 346
BUDA VOICHITA MARIA 347



BUDEA ADRIANA 349
BUIA ELISABETA 351
BUJOR EMILIA 353
BUJOREAN MARIA RAMONA 355
BULEA AMALIA 357
BUNGARDEAN CORNELIA 361
BURETA RAMONA_0 362
BURLACU MARIANA 364
BURLAN AURELIA 366
BURZA VIORICA 368
BURZO MIHAELA 370
BUTAN CRISTINA 372
BUTAS FLORICA-CLAUDIA 374
BUTCĂ CARLA LIA 376
BUTNARIU MARIANA 378
BUTURUGARU NECULA MARIANA 380
BUTIU EMILIA 382
BUZATU VIORICA 384
CADARIU MIHAELA FLORINA 386
CAIZER DANIELA 388
CALAVIE IULIANA 390
CALUS AUGUSTINA 392
CAMELIA BĂRBUTĂ 394
CANDREA ANTONETA 396
CANGEA MONICA/BOTEA CRISTINA 398
CAPRACEA LENUTA 401
CAPRAR ELENA-MARIA 402
CARACOTA OLIMPIA PATRICEA- 403
CATA GABRIELA 405
CATALINA ALISA 408
CATANA FLORENTINA 410
CATEA ALEXANDRA ELENA 412
MARIN ELENA MIHAELA 414
CĂPRITĂ PARASCHIVA 416
CĂRĂBUS CRISTINA 418
CEAPA SVETLANA 420
CEAUSESCU ANA-MARIA 422
CETINA ILEANA 424
CHELU VIOREL 427
CHIDON-FRUNZĂ MIRELA 430
CHIOREAN MARIANA 432
CHIRA DELIA IOANA 434
CHIRA MIHAELA IOANA 435
CHIRIAC ANA MARIA 437
CHIRIAC VIOLETA MAGDALENA 438
CHIRICIOIU LUCIA LILIANA 441
CHIRMOS ALEXANDRA 443
CHIS BOGDAN GHEORGHE 445
CHISAMERA GHEORGHE MIRON AUREL 447
CHISAMERA CRISTINA RALUCA 449
CILIBIU MARIA 451
CINCĂ NADIA 453
CIOBANU LARISA 454
CIOCAN VALENTINA VALI 456
CIOCĂNESCU CARMEN ISABELA 458
CIOLOS ADINA-IONELA 460



CIORASCU MIHAELA 462
CIOVICA ANA-MARIA 464
CIUBOTARU-BOTEZATU ANA 466
CIULACU ELENA-LUMINITA 468
CIUMETI LENUTA - DANIELA 470
CIUPE RALUCA 473
CIUTRE MIOARA 475
CÎMPEAN CARMEN 477
CÎMPEANU PAULA 479
CÎRLIGEANU MARGARETA 481
CLAUDIA PODAR 483
CLAUDIA-ECATERINA GAIDOS 485
CLINCIU ALINA LAURA 487
COCA ELENA/NOSAL RALUCA 488
CODOS MARIA BIBIANA 491
CODREA SIMONA-CARMEN 493
COJOCARU EMANUELA 494
COLT RODICA 496
COMAN  NICOLETA  MIRELA 498
COMAN CALINA 500
COMAN LUMINITA 502
CONSTANTIN MIHAELA 504
COPĂCIANU SANDA 506
CORDUNĂ ELENA GABRIELA 508
CORINA STAMATIN 510
CORNEANU IRINA 513
CORODEANU LAVINIA 515
COSMA MARIA-CARMEN 517
COSTEA NICOLETA 519
COSERU ANA VASILICA 521
COTET EUGENIA IULIANA 524
COTITU IULIANA 526
COTOROIANU MIHAELA 529
CRACEA OTILIA  INA 532
CRACIUN DANIELA 535
CRÂNGUS MIRELA 537
CREPELCA-KOVACS BEATRIX 539
CRETU MARIANA 541
CRETU OANA - DANIELA 543
CRISTEA LUCRETIA 545
CRISTIAN MIHAELA 547
CRISTIAN MIRELA 549
CRISTINA MIREA 551
CRISTINA POPOVICI 553
CRISTINA TURBATU 555
CRIVOI MIHAELA 556
CRÎNGUS MIHAELA 558
CROITORU ELENA ADRIANA 560
CROITORU FLORENTINA 562
CSATARI IOANA 564
CSEPREGI MIHAELA MARIA 565
CSINARDI ANGELA LILIANA 567
CUCU ANISOARA 569
CUCULEANU-MUNTEANU ADRIANA 571
CULACHI DUTA 573
CUTITOIU MARIANA 575



DAMIAN ANDREIA 577
DAMIAN MONICA 579
DAN INGRID ARABELLA 581
DANIELA BODNEA 582
DANIELA CHANDLER 584
DANIELA OARGA 586
DANIELA ROXANA MARCU 589
DASCALITA STELUTA LUDMILA 591
DASCĂLU IONELA CLAUDIA 594
DAVID ADINA 596
DAVID FĂNICA 598
DAVIDUTĂ ANTONINA 600
DĂMOC CECILIA 602
DĂNILĂ MARIA 604
DEACONU CARMEN ADRIANA 606
DEAS CARMEN DANIELA 607
DEDU ILONA 609
DELUREANU ELIZA SI STEFAN BIANCA 611
DEMETER ANNABELLA 613
DEMETER IZABELLA 615
DEMETRESCU DANA 617
DÉZSI ZOLTÁN 618
DIAC RALUCA 620
DIACONESCU AMELIA 622
DIACONU IULIANA 624
DIACONU LILIANA 626
DIACONU MARIA 629
DIMA GIORGIANA PETRONELA 631
DIMOFTE GHERGHINA - GINA 633
DINCA MIHAELA 634
DINDIRI  CARMEN 636
DINESCU GEORGIANA 638
DINU CLAUDIA-FLORIANA 639
DINU GEORGETA 641
DINU MARIANA 643
DINULESCU GHEORGHITA FLORICA 646
DIOSÁN CSILLA MAGDOLNA 648
DOBRE AURELIA-GEORGETA 650
DOBRE FLORENTINA 651
DOBRE ROXANA 653
DOBRE SEBASTIAN 655
DOBRESCU GABRIELA 657
DOBRESCU MARIA MIHAELA 658
DORESCU EMILIA 660
DOROLTI IOANA SI DOROLTI GABRIEL 662
DOROTAN MANUELA CAROLINA 664
DRAGA TĂTUCU MARIANA 666
DRAGAN NICOLETA ELENA 667
DRAGOLSAV DENISA ELENA 669
DRAGOMIR NICOLETA 671
DRAGOS FELICIA 673
DRAMU RODICA 675
DRĂGAN JULIETA 677
DRĂGHICI MIHAELA 680
DRONCA FLORINA RALUCA 682
DROZD NĂSTACA 685



DUCA ALINA 687
DULCU IONELA LAVINIA 688
DULL SZUSZA 690
DUMITRAS VALER FLORIN 691
DUMITRESCU LILIANA MIHAELA 692
DUMITRU CONSTANTIN 693
DUMITRU LIDIA SIMONA 695
DUMITRU LUMINITA 697
DUMITRU SILVIA 699
DUMITRU VIORICA 701
DURDUN GEORGETA MAGDALENA 703
ECOBICI DANIELA CONSTANTA 704
EDIKID - SOFRON MONA CRISTINA 706
ELENA FALIBOGA 708
ELEONORA POPA 712
ELISABETA GHINDEA, ADRIANA DUMITRASCU 714
ENACHE CAROLINA 716
ENACHE CĂTĂLINA 718
ENACHE CĂTĂLINA 720
ENACHE MIHAELA 722
ENE CATALINA 725
EPURE GEANINA 728
EPURE GHEORGHITA 730
EREMIA MIHAI SIMINA MARIA 733
EUGENIA TESELEANU 735
FARAGAU LILIANA 737
FAUR  EVA - MONICA 740
FAZEKAS BEÁTA ORSOLYA 741
FEIER MARIANA 743
FERENCZI ERIKA 745
FESTEU MARCELA ALEXANDRA 748
FIAT DOCHIA 750
FILIP ADELA - CRISTINA 752
FILIPIUC MIHAELA-IONELA 754
FLOREA ALINA 756
FLOREA IOANA 758
FLOREA OANA GEORGETA 759
FLOREAN ELISABETA 761
FLORENTINA DOARVOAS 763
FLORINA ANDREI 765
FRUNZA NICUTA 767
FUGARU DRAGOS 769
FUGARU ELENA SIMONA 771
FUNAR MIHAELA-SABINA 773
FUSARU ANCA-VICTORITA 775
GABRIELA ADRIANA TRICA 777
GABRIELA IOSIF 779
GAFAR ALEV 782
GAIDOS PETRU-VIOREL 785
GAJAC CORNELIA 787
GAL LAURA ZSUZSANNA 789
GALAMBOS EDINA/POP MONIKA 791
GALAN CLAUDIA 793
GALBEN MARIOARA 795
GASPĂR LIVIA-ANDREEA,IONITOIU MARIOARA DANIELA,STOICAN GEORGE BOGDAN 798
GAVRILA  MARIANA 804



GAVRILOAAE ANDREEA 806
GĂUCAN MARILENA 809
GĂVENEA NICOLETA 811
GÂMBUTAN IOANA 813
GENOVEVA-LUCIA MORTECI 815
GEORGESCU CARMEN 817
GEORGESCU GIANINA 819
GEORGESCU OTILIA 821
GHEBAUR AURA MIHAELA 823
GHEGHES DIANA 825
GHEJU MARIA 828
GHELDI FILIS 830
GHENCEA RALUCA 832
GHEORGHE ELENA 835
GHEORGHE VIOREL 837
GHEORGHEVICI DANIELA 839
GHEORGHITA-SCHIPOR LAURA-MARIA 841
GHEORGHIU GABRIEL 842
GHERASIM NARCISA 844
GHERCĂ EDUARD 846
GHERCĂ LIDIA 848
GHERGHINESCU LIVIA 850
GHESOIU ADRIANA-ALINA 852
GHIGA AURELIA 854
GHINESCU FLORICA 856
GHITA RALUCA IOANA 858
GINA MARIN 860
GIORGIUTI CRISTINA LUCIA 862
GIURCĂ MINODORA 864
GLIGORE LOREDANA 866
GLODEAN  IULIA 868
GODICIU-RUNCAN ILEANA-MARIA 870
GOGA POMPILIA ADRIANA 872
GOGOASE FLORICA 874
GOLE CRISTINA-MIHAELA 876
GOLEA FLORENTINA 878
GOMENIUC OANA MARGARETA 880
GONCAN STELA 882
GORGAN LAVINIA - CRISTINA 886
GOSPODIN SORINA LACRAMIOARA 888
GRAD MARIA 890
GRAVIS ADINA-CARMEN 892
GRECU BAIAS GINA MARIA 894
GRECU MIHAELA -ANA 896
GRIGORAS ANAMARIA MAGDA 898
GRIGORE GABRIELA 899
GROSU LUMINITA 901
GROSU MIRELA SILICA 903
GRUMAZ GABRIELA 906
GURĂU CORNELIA 908
GUREANU ALINA DORINA 910
GUTĂ CORINA 912
GYÖRGY EVA-ILONA 914
HANDRA ADRIANA 916
HAPCA MARIA MIHAELA 918
IULIANA ROSU 921



IURCEA IUSTINA 924
IVAN ADELA ALINA 927
BUIA ELISABETA 930
HĂDĂRĂU DORINA 932
HERBEI DANIELA 934
HEREMCIUC IOANA DIANA 936
HETREA MONICA 937
HOARTĂ MINODORA SI NEGOITĂ MARINA 939
HOMEI LUCIA 941
HORVÁTH JUDIT 943
HUSLEAG MARINELA LOREDANA 945
IACOB MIHAELA 947
IACOB SORINA DANIELA 949
IAGĂR CLAUDIA 951
IANOSI CRISTINA 953
IARU MIHAELA RALUCA 955
IENCIU COCA-DELY 957
IGNAT DIANA ANDREEA 959
ILAS MARIANA-IRINA 961
ILIESCU AURORA 963
ILIESCU CAMELUTA 965
ILIESCU DANIELA 968
IMBREA NICOLETA 971
IMRE JUDIT 973
INGRID RADU 975
IOANA GÎRZ 977
IOANA NEMES 979
IOANEI ELENA 980
IOANEI ELENA 983
IONCIU FLORICA 986
IONELA IONESCU 989
IONELA LUCA 992
IONELA MARIANA VLADESCU 993
IONELE IMOLA 995
IONESCU CARMEN 997
IONUT ORHEAN VRÂNCEANU 1000
IORDACHE DANIELA 1002
IORDACHE LAURA 1004
IOSIF ANDREEA 1006
IOVĂNEL TATIANA 1008
IRIMIA ADRIANA 1010
IRIMIA ANCA 1012
IRIMIA CARMEN 1014
ISACHI ELENA 1014
ISACHI IULIA GABRIELA 1017
ISAI ANCA IULIANA 1019
ISPAS MARIANA-GABRIELA 1022
ISTRATE ISABELLA-MARIA 1024
ISTUDOR CORINA 1026
IUJA CLAUDIA MARIA 1029
IUJA CLAUDIA 1031
IVĂNOIU MARIANA 1033
IVANESCU ELIANA 1035
IVĂNOIU NICOLITA ANDREEA 1037
IVĂNUS NICOLETA CAMELIA 1039
JARCU FLOAREA ELENA 1041



JÁSZAY LAURA-ANDREA, PÁLFI TÜNDE-ROZÁLIA 1043
JELER   CRISTINA 1045
JICMAN IRINA 1047
JUDEA CARMEN - ALINA 1049
JULECĂTEAN DORINA 1052
JURCA FLOAREA ANUTA 1054
JURCOVAN-VIGH MELINDA 1056
JURJI MARIA-DANIELA 1058
KÁDÁR ILONA 1060
KISS BEATA 1063
KLEIN ADRIANA 1067
KORTNER TILORE 1069
LACATUS CRISTINA 1072
LAKOTOS IONUT 1074
LAMBĂ ILEANA ROBERTA 1076
LASZLO BOLONI 1078
LAZA IOANA MARIA 1080
LÁZÁR ANIKÓ 1081
LAZAR MIHAELA-SIMONA 1083
LAZAR SICA 1085
LAZĂR DANIELA 1087
LĂDARU DANIELA 1089
LEAHU ANTONELA 1091
LEAHU IONELA 1093
LEMNARIU ELENA NICOLETA 1095
LEVAI ILEANA 1097
LICUTA - GAFTON ALEXANDRA 1098
LILIANA  CRAVET 1100
LINTA CRISTINA 1102
LOREDANA FONOAGE 1104
LOVIN DIANA 1107
LUCA  LAURA 1109
LUCA ANGELA 1110
LUNCEANU GABRIELA 1111
LUP VIORELIA DIANA 1113
LUPEA DANIELA 1115
LUPU ANCA 1117
LUPU MIHAELA 1118
MACAMETE ADELA 1120
MACOVEI ILEANA-LOREDANA 1122
MAGURAN DORINA-VIOLETA 1124
MAILAT ALICE - ANA 1126
MANEA IONELA CLAUDIA 1128
MANEA MARICICA-MIRELA 1130
MANEA OANA IULIANA 1132
MANG FLORICA 1134
ALISTAR MIHAELA 1136
CIOLOCOIU MIRELA,CĂLTUN ADRIANA 1139
DOGARU RAMONA 1141
HORDENCU IOANA 1144
MANOLACHE LOREDANA 1146
MANU IONICA 1148
MANUELA ANGHEL 1150
MARC MARIANA LUMINITA 1152
MARCU DAMARIS MARIA 1155
MARIA GRIGUTA 1157



MARIA MELANIA RADULESCU 1159
MARIA ORHEAN VRÂNCEANU 1161
MARIOARA PARLEA 1163
MAROIU ANISOARA 1166
MARTIN RAMONA NICOLETA 1168
MARUSCA PETRISOARA 1170
MATACHE IONELA CRISTINA 1172
MATE MIHAELA 1174
MATEESCU CONSTANTIN 1176
MATEESCU MARINELA 1178
MATEI CAMELIA 1180
MATEI ILEANA DANIELA 1182
MATEI MARCELA 1184
MATEI RODICA IOANA 1186
MATEIAS RAMONA-MARIA 1189
MATICIUC GEORGIANA/MOGÎLDEA MIHAELA 1191
MATIES MARGARETA ANISOARA 1193
MAXIM ALINA-MONICA 1194
MAZILU MARINELA MIHAELA 1196
MĂDĂLINA BUCUR 1198
MĂRGINEAN DELIA MARIA 1200
MĂRGINEANU MARIANA 1202
MENAGI ENISE 1204
MERET BIANCA-IOANA 1206
MESAROSIU CORINA GEORGIANA 1208
METEA NICOLETA-MARIA 1210
METES ADELA LETITIA 1213
MEZINGER ILDIKO EVA 1215
MICLĂUS CRISTINA- DIANA 1217
MICU RALUCA 1219
MICULESCU ADRIANA 1220
MIHAELA JURCAN 1222
MIHAI DANIELA 1224
MIHAI NICOLETA 1226
MIHAILA SIMONA-ELENA 1228
MIHAILESCU SILVIA 1231
MIHALCA IOANA FLORICA 1233
MIHALCA RALUCA MARIA 1235
MIHĂILĂ MARINELA LĂCRĂMIOARA 1236
MIHNEA MARIA 1238
MIHOC ELISABETA 1241
MILEA SORINA MARIANA 1243
MIREA EMILIA 1245
MIRITĂ ANDREEA MELANIA 1247
MIROIU SI MANU 1249
MISCOI IOANA LARISA 1251
MISCA PAULA LUMINITA 1252
MITITEAN LILIANA CRISTINA 1254
MITOI ALINA 1255
MITU CAMELIA/ ESTE Mihai Nicoleta 1257
MIU FLOAREA 1259
MLADIN EMILIA 1261
MOCA MIHAELA 1264
MOCAN NICOLETA 1265
MOCANASU ANCA 1267
MOCANU GEORGIANA 1269



MOCANU ILEANA 1271
MOCANU-TUDOR FLORENTINA 1273
MOCOFAN SIMONA- ANDREEA 1275
MOCSAR IREN 1278
MODREA MIHAELA 1280
MOICEANU MAGDALENA 1282
MOISE EMANUEL PETRICĂ 1285
MOLCUT MARIANA 1287
MOLDOVAN  ELENA  RODICA 1289
MOLDOVAN ALINA MARIA 1292
MOLDOVAN DANA 1294
MOLNAR ANA-CARMEN 1296
MOLNAR ANDREA 1298
MOLNAR GIANINA 1300
MOLNAR-KOVACS EMESE 1302
MONDOACĂ FLORIN 1304
MONICA DINCU 1306
MORAR DIANA 1307
MORAR ELISABETA 1309
MORAR IOANA CIPRIANA 1310
MORARIU MIHAELA ELENA 1312
MOREA MILUT 1314
MORJAN CRISTINA ANTOANETA 1316
MOROC VIORICA 1318
MOROSANU FLORINA 1319
MOS NERSILIA ISABELA 1321
MOSESCU VALENTINA 1322
MOTOS CRISTINA 1324
MOTI TATIANA 1326
MOTOI DENISIA ADELINA 1328
MOZA MARIANA 1330
MOZA-BECHEANU LIANA 1332
MUNTEAN  ANCA 1334
MUNTEANU ELENA 1336
MUNTEANU OANA 1338
MURARU FLORENTINA 1338
MURESAN MARIA EUGENIA 1340
MURESAN EUGENIA 1342
MURESAN LILIANA-DELIA 1344
MURZA GABRIELA 1346
MUSAT MARIANA 1349
MUSAT STELIANA-VASILICA 1351
MUSTACA DELIA 1353
MUSAT LARISA ELENA 1355
NAGY CSILLA-TÜNDE 1357
NAGY IOANA VERONICA 1359
NAVADARU DUMITRIA 1361
NĂSTASE GETA 1364
NEACSU CERASELA 1366
NEAGA GABRIELA ELENA 1368
NEAGOE RALUCA MĂDĂLINA 1371
NEAGU GABRIELA 1373
NEAGU MIHAELA 1375
NEALCOS ALINA 1377
NEAMTU ANDA AVIA 1379
NEAMTU CRISTIANA ROSSANA 1381



NECHITA VIOLETA  1383
NEDELCU DIALISA MARIANA 1385
NEGOITA DOINA 1387
NEGRESCU GEORGIANA LAURA 1388
NEMES CRISTINA GABRIELA 1390
NEMETI MARIA MARILENA 1392
NETEJORU  RELUTA 1394
NICOARA STEFAN 1396
NICOARĂ CARMEN ANGELA 1398
NICOIU ALEXANDRA 1400
NICOLAE ANCA DANIELA + DANCEANU ANDRA MARIA 1403
NICOLAE FLORICA 1405
NICOLAESCU LUMINITA 1408
NICOLETA POP 1410
NICOLOVICI CONSTANTIN 1412
NICULEA CAMELIA 1415
NITA CORINA MARIA 1417
NITU NICOLETA 1419
NITĂ ELENA LOREDANA 1421
NITĂ MIHAELA ALINA 1422
NITĂ MIRELA VASILICA 1424
NITU MIRELA 1426
NITU OANA LARISA 1428
OANA OANA-REBECA 1430
OANTĂ ADRIANA/TOADER IONELIA 1431
OLARI ELENA DOINA/BADEA MARIANA 1433
OLARIU DACIANA TEODORA 1436
OLARIU MIHAELA 1438
OLARIU OANA 1440
OLARU (TUDOR) LACRAMIOARA 1442
OLARU ANISOARA 1444
OLINIUC MIHAELA CLAUDIA 1446
OLTEAN FINICA 1448
OLTEANU ELENA MĂDĂLINA 1450
ONICA ELENA MIHAELA 1452
ONU ANA DORINA 1454
OPREA DUMITRU HORIA 1456
OPREA OANA 1458
OPRICĂ ILEANA 1460
OPRISAN MARIA-MAGDALENA 1462
ORBAN IULIU 1464
OROS IRINA 1465
OSMAN CONSTANTA CARMEN 1467
OTOMEGA-DUMITRU ANA 1469
PADURARU MONICA CECILIA 1471
PAL DELIA 1473
PALADE GEORGETA 1475
PALAS RODICA 1477
PALCAU OTILIA-GABRIELA 1478
PÁLFI TÜNDE-ROZÁLIA/JASZAY LAURA-ANDREA 1479
PÁLKÓ ERIKA-ÉVA 1481
PANAIT ANAMARIA 1483
PANĂ ANA 1487
PANĂ DIANA-MARIA 1489
PANĂ DOINA IULIANA 1491
PANDURU ION DANIEL 1493



PANICI DOINITA 1495
PANTILIMON PETRONELA DELIA 1497
PANTIS LOREDANA ANCA 1498
PAP KATALIN 1499
PAPARIGA  IULIA 1501
PARASCHIVESCU ALINA 1507
PASC DANIELA 1509
PASTRAMĂ ECATERINA 1511
PASCALĂU ANCUTA-DANIELA 1513
PAVĂL MONALISA-DELIA 1515
PAVEL IOANA 1518
PAVELONI DANIELA ROCSANA 1519
PĂNCESCU CORNELIA 1521
PĂTRASCU AURA 1523
PELE ELENA 1525
PEPENE MARIANA-IRINA 1527
PEPTEA LUIZA 1529
PERSICANU SIMONA-MARIA 1535
PERTA CRISTINA MIRELA 1537
PERTA  ELENA 1539
PERTEA PETRONELA NATALIA 1542
PERTEA ZAMFIRAS CRISTINEL 1544
PESCARU GEORGETA GABRIELA 1546
PETCU IULIA 1548
PETERNEAMT-BARBU LEONTINA CLAUDIA 1550
PETRE CRISTINA 1552
PETREA MIOARA DANIELA 1554
PETREA VERONICA-MARILENA 1556
PETRESCU ADELINA 1558
PETRESCU ANA-MARIA 1560
PETRI ANA DORINA 1561
PETRUS CRINA AUGUSTA 1562
PETRUS CRISTIAN 1564
PIELMUS ADELA 1566
PINGHIREAC SIMINA-ELENA 1567
PINTEAN ANGELA 1570
PIRLITU VIORICA 1572
PIRTOC LUCRETIA 1574
PIRVU DANIEL 1576
PISTA BIANCA 1578
PISTOL LARISA-BIANCA 1580
PITIGOI LAVINIA 1582
PLATONA FLORICA DANA 1584
PLES VIOLETA ALINA 1586
PLESCA STELUTA 1588
PLESA-IONESCU SIMONA 1590
PLUGARU IULIANA ALINA 1591
POAMĂ IONELA ALINA 1593
PODEAN MARIOARA 1595
POP ALINA 1597
POP ELENA LUMINITA 1599
POP MARIA DANIELA 1602
POP MIRELA EMILIA 1604
POP RAMONA CRISTINA 1606
POPA AURICA 1607
POPA DANIELA 1609



POPA DIANA ELENA 1611
POPA DIANA-MIHAELA 1613
POPA ELENA 1615
POPA EMILIA-CECILIA 1617
POPA IANINA 1619
POPA MARIA - IRINA 1621
POPA MARIA LILIANA 1623
POPA MARIA 1625
POPA MIHAELA ELENA 1628
POPA MINODORA 1629
POPA PARASCHIVA CRISTINA 1631
POPESCU GABRIELA 1633
POPESCU GABRIELA 1635
POPESCU GEORGETA 1638
POPESCU LILIANA-LUMINITA 1641
POPESCU LIVIA 1642
POPESCU LIVIA 1645
POPESCU MIRELA MIRABELA 1653
POPESCU NINA IULIANA 1656
POPESCU ROXANA MARCELA 1658
POPICA ADRIAN 1660
POPICA NADIA LUMINITA 1662
POPICA VICTORIA MADALINA 1664
POPOVICI   HORIA 1666
POPOVICI   SPERANTA 1668
POPOVICI ANDREEA 1670
POROJAN CONSTANTIN 1673
POROSNICU CRISTINA, MOGA MARIANA 1674
PORTAN MONICA FLORICA 1676
POSTELNICU ELIZA 1678
POTLOGEA MONICA 1680
POTOCEA DANIELA VERONICA 1682
PREDA MIHAELA-LOREDANA 1684
PRICOPE ANTONETA 1686
PRIHOANCA DIANA-MIRELA 1688
PRISTOLEANU IULIANA DANIELA 1690
PRODE LETITIA 1692
PROTOPOPESCU FLORINA 1694
PROTIUC ANDREEA NICOLETA 1696
PRUNEAN CARMEN LUMINITA 1698
PUCHIU DOINA SILVIA 1700
PUHA ALINA 1702
PURCĂREA CRISTIANA MIHAELA 1704
PURNAVEL MELANIA 1706
PUSCAS MONICA 1709
PUSTAI NICOLETA 1711
PUSCAS ANGELA 1713
RADA OANA 1715
RADU LUCICA 1717
RADU STEFAN 1719
RADULESCU PAULA 1721
RAJOS ANIKÓ ANDREA 1723
RAUT ANA MIRELA 1725
RĂDAC DANIELA 1727
RĂSCANU MARINA 1728
RÂZNIC MARIAN 1729



RIPICEANU NICOLETA 1730
RÎPEANU ARṣALUIS LUIZA 1732
ROBU MIOARA 1734
ROGOJAN MARIA 1736
ROGOJAN STELUTA 1738
ROMAN ADINA MIHAELA 1740
ROMAN MARIA 1742
ROMANESE STELA 1744
ROMÂNU LAVINIA-CORNELIA 1747
ROSU  NICOLETA  DENISA 1749
ROTAR ADRIANA 1751
ROTARIU ANCUTA LENUTA 1753
ROTARU ANA MARIA 1755
ROTARU ENUTA 1757
ROTBOSEAN LOSPA LĂZĂRINA 1760
ROZINA RESMERITÄ 1762
RUSU ALEXANDRINA 1764
RUXANDRA DRISTARU 1766
SABIN RYBANNA-ELENA 1768
SAFTA MARIANA ALINA 1769
SALA GINA LOREDANA 1771
SAMARTEAN MARIA LILIANA 1772
SAMSUDEAN FLAVIA ALINA 1773
SANDRU CORNELIA 1775
SANDU ADRIANA 1776
SANDU LAURA NICOLETA 1778
SANDU STELUTA 1780
SARAMAT MARIA LUMINITA 1783
SAROSI IRINA 1785
SASCIUC MARIANA-MIHAELA 1787
SAUCIUC ANAMARIA 1789
SAVA JENICA 1790
SAVA MARIANA 1792
SCARLAT ELISABETA 1795
SCOROSANU CIPIANA CORALIA 1797
SCUTAR ANGELICA 1800
SCUTARU ELENA 1801
SECARĂ ELENA 1803
SEIMENEANU CAMELIA 1805
SEMENIUC TANIA 1806
SEREA ADELA 1809
SILAGHI DIANA 1811
SILVIA ANA PARASCHIV 1813
SIMINA SIMONA 1816
SIMINESCU PETRONELA 1818
SIMIONESCU MARIA MIRABELA 1820
SIMON ANNAMARIA 1822
SIMON EMESE 1824
SIMON ILONA GIZELLA 1826
SIMON MARIA-MAGDOLNA 1828
SIMONA LILIANA STROESCU/CANGEA MONICA/BOTEA CRISTINA 1830
SIMU VERONICA 1833
SINDIE MARIANA 1835
SIPOS MILENA 1837
SIRBU MIHAELA DANA 1839
SIRCA FLORICA 1841



SMARANDACHE FLORENTA 1843
SOCOL ANCA 1845
SOCOL VALENTINA DOINA 1847
SOFIA VERONICA - FLORENTINA 1848
SOPORAN CAMELIA 1850
SORICI ALINA 1853
SORTAN MARIUS 1855
SPĂLNĂCAN DIANA RODICA 1857
SPIRIDON IONELA-ANISOARA 1859
STAIER IOANA 1861
STAN CARMEN 1863
STAN DORINA 1865
STAN LAVINIA GINA 1867
STAN MARIA 1869
STAN MARIA 1871
STAN MIHAELA 1873
STAN OANA MARIA 1875
STANC ANA 1876
STANCIU ALINA GABRIELA 1879
STANCIU CAMELIA 1881
STANCIU MARIA 1883
STANCIU MARIANA 1886
STANCU MARILENA 1888
STANESCU ANA ROXANA 1891
STANILA ANA-MARIA 1892
STARPARU CORNELIA 1894
STĂNESCU MIHAELA (1) 1896
STĂNESCU MIHAELA 1898
STEFAN GABRIELA-BEATRICE 1901
STEFANESCU LOREDANA ELENA 1903
STEFANICA ANCA, COTOR LUCIA 1905
STIRBU ADINA 1908
STOIAN ELENA-CAMELIA 1910
STOICA CONSTANTA- MIHAIELA 1912
STOICA IONUT- MIHĂITĂ 1915
STOICA RAMONA LENUTA 1918
STOICA VASILE IOAN 1922
STOICHITESCU CAMELIA MONICA 1925
STREIAN DIANA 1928
STREIANU ANISOARA 1929
STREZA BIANCA 1932
STROE AMALIA 1934
STROE MARIANA 1936
STROE MONICA 1938
STROESCU CAMELIA 1940
SURDU ADINA 1942
SURDU MARIANA 1945
SZABO ANDREEA MARIA 1947
SZABÓ ENIKŐ 1949
SZAKÁCS BEÁTA 1951
SZASZ DIANA VASILICA 1953
SZEKELY   KRISZTINA 1955
SZÖVÉRFI EMESE 1957
SANDRU LUCIANA 1959
SERBAN MARIANA GHEORGHITA 1960
SERBAN MARILENA SIMONA 1962



SOFRON ALINA 1963
SOPTEREAN MARIA CRISTINA 1965
STEFAN MARCELA 1966
STEFANACHE ADELINA 1968
STEFĂNESCU VALENTINA 1970
SUICĂ MARINELA 1972
SUMĂLAN MARIA 1974
TABACARU LIDIA 1976
TALOS AURELIA 1978
TANASESCU RODICA MARIANA 1980
TANASIE ELENA ALINA 1982
TANU DANIELA CORNELIA 1984
TASCOV ADRIANA 1990
TATIANA GIRBEA/CARMEN LENUTA MITITELU 1992
TĂIATU LĂCRĂMIOARA. MĂLDĂEANU MIRELA 1994
TĂNASE GABRIELA 1996
TĂNASE VICTORITA 1997
TĂNĂSOIU-RIZON SIDONIA 1998
TECLA ILEA 2000
TENTEA IOANA BEATRYCE 2003
TEODOR ELENA SANDA 2005
TERESCU MARIANA 2007
TICLE  CODRUTA  IOANA 2010
TIFUI DANIELA 2013
TIMARU MIHAELA 2014
TIMIS IOANA 2017
TIMIS CĂTĂLINA 2019
TITEL MIHAELA PAULA 2021
TOADER CARMEN 2022
TOADER DIANA 2024
TOCILA ANCUTA 2026
TODA SEBASTIAN 2028
TODERITĂ MIHAELA 2030
TOKES EMANUELA 2032
TOMA MIRELA 2034
TOMESCU GABRIELA 2036
TOMICI MIHAELA CORINA 2039
TOMUS ADRIANA 2041
TOMUTA ANCUTA 2043
TONCU MARICELA-CERASELA 2045
TOTH ALINA 2047
TRIF VERONICA-FLORENTINA 2048
TRIFU MARIA CORINA 2050
TROHONEL MĂDĂLIN GHEORGHE LUCIAN 2052
TRUTĂ ROXANA MIHAELA 2054
TUCULIA FLORICA 2056
TUDOR GABRIEL 2057
TUDORACHE MARILENA 2059
TUDORACHE VALENTINA 2062
TUDORACHE-MARIN VIORICA 2064
TUDORIE EMILIA CAMELIA 2066
TUDOSESCU ELENA CRISTINA 2067
TURCU-TEODORESCU CRISTI-IOAN 2069
TURLIU RALUCA MANUELA 2071
TURÓCZI OLGA 2073
TUTĂ LIVIA 2075



TAPU MARINELA 2077
TARCĂ CORNELIA 2079
TENTU ISABELA MAGDALENA 2081
TEPES-CIUCAN LIVIA-MARIANA 2083
TOGOE LUCIA-MIRELA 2087
TOGOE PETRA 2089
UDRESCU MARIA MADALINA 2091
UN GUREANU ALINA-PETRONELA 2093
UNGUREANU ANCA 2096
UNGUREANU ELENA 2099
UNGUREANU MIHAELA CORINA 2101
UNGURUSAN GABRIELA 2103
URSA EMANUELA-CORINA 2105
URSU CORINA IOANA 2107
URSU MANUELA MARIA 2109
VAGNETI ALINA 2111
VALERIA PAUN 2113
VANCEA ALINA 2116
VARGA CSILLA 2118
VASILE MIHAELA 2120
VASILE NICOLETA MARIANA 2121
VASILESCU EMILIA ANETA 2123
VASILESCU RODICA-LENUTA 2125
VASIU NATALIA MARIA 2127
VATAFU ELENA-LELIA 2129
VECHIU ALEXANDRA 2131
VELEA OANA IULIA 2133
VELICHE GABRIELA 2135
VENTER DORINA VIORICA 2137
VERĂSCU ALINA LĂCRIMIOARA 2139
VERONICA ONICA 2141
VESA MARINELA 2143
VIDA ANDREA 2145
VILCEANU ECATERINA 2147
VINTILA CATALINA 2150
VINTILA ELENA 2152
VISAN FLORINA 2154
VIZENTAL MIHAELA VERONICA 2156
VLAD CAMELIA CRISTINA 2157
VLADUCU IONELA MARIA 2160
VLAICU OCTAVIA 2162
LELCU-TIPERCIUC IONELA-LILIANA 2165
BOBEANU LAVINIA 2167
BOTEZATU GEORGETA 2169
BRIHAC MARILENA 2171
BULGARU MARINELA 2173
CARAGATA GHERGHINA 2175
CARMEN BUHAS 2177
CEAPA SVETLANA 2178
CHECICHEIS  SANDA-FLORINA 2180
CIUCU GABRIELA 2182
COMARZAN DANIELA 2183
COMARZAN DANIELA 2187
DACU CĂTĂTLINA 2190
DEDU GEORGIANA 2192
FILIP GABRIELA-NICOLETA 2195



FLOREA MARIA 2198
FUNDEANU ANDREEA 2201
GHEORGHISOR CAMELIA 2202
GHITA DORALINA 2207
GRECU-BĂIAS GINA-MARIA 2209
GRIGORAS MARILENA 2211
HUTAN MIRELA-ILEANA 2213
IONESCU IONELA MILVIA_0 2215
IORGA ALINA-MARIANA 2218
IRINA ALINA FILIP 2220
IVANICA VASILICA 2223
KOLUMBAN EMERENCIA 2225
LASZLO ILDIKO 2227
LATIU CĂLINA ELENA 2228
LAZAR EMESE 2230
LILIANA  CRAVET 2232
MANDRA ILEANA 2234
MANEA VIORICA 2236
MANTALE ELENA BIANCA 2238
VLĂDUTĂ FLORICA 2240
VODĂ ERIKA 2242
VODISLAV MARIA 2244
VOICHITONIU IACOB 2246
VOINEA DANA 2248
VRABIE LUMINITA 2250
VULPE MARIANA DANIELA 2252
ZAHARIA EMILIA VERONA 2256
ZAHARIA FLOAREA 2258
ZAHARIE ANTONIA 2259
ZAMFIR RAMONA NICOLETA 2261
ZAMFIROIU ANETA 2263
ZAVOIANU GEORGIANA FLORENTINA 2265
ZELINSCHI EMILIA MARGARETA 2267
ZGIRCEA VALENTINA 2269
ZVÎNCĂ OANA 2272
MARINCA ANA-MARIA 2273
MARINESCU CARMEN MONICA 2275
MATEI ELENA 2277
MĂGUREANU VALENTINA VASILICA 2279
MIHĂILESCU SILVIA 2282
MIHUTA LENUTA 2284
MILITARU VALENTINA 2286
MOLDOVAN CODRUTA 2288
MUNTEANU ELENA 2290
MURESAN DANIELA 2292
NADIA TORGE 2294
NEACSU FELICIA DENISA 2295
NEACSU IULIANA 2297
NEAGOVICI CRINA-ELENA 2299
NEGOITA DOINA 2303
NICOLAE CRISTINA IOANA 2305
PAGU NELU 2306
PAGU ROXANA 2309
PALADE MADALINA-ANA 2312
PARASCHIV ELENA LIVIA 2313
PAVEL ELENA GABRIELA 2317



POSTA ROXANA MARCELA 2320
PRECUP MARIA 2321
PREDA CONSTANTA LUMINITA 2323
PUHA ALINA FLORENTINA 2324
RADU ISADORA 2326
RADU MIHAELA 2329
RADU SANDA – MARIA 2332
RUGINĂ MARIA-TEREZA 2335
SIMION CARMEN 2338
SIMUT ADRIAN CRISTIAN 2340
SINCU, DRĂGUS, ROSENBLUM, SINCU, MOROSAN, PILOCA 2342
TIVIG GABRIELA NATALIA 2344
TÎRBAN  MARIA LIDIA 2347
TOD ADRIANA-SIMIONA 2350
TREPADUS DORINA 2353
TEPES-CIUCAN LIVIA-MARIANA 2355
UDRISTIOIU ANETA 2359
VELICA I. COSTINA 2361
VOICU AURELIA 2364
FARA AUTOR 
FARA AUTOR
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